pěšky
Nevšední trasy
po místech
známých
i neznámých
Prague.eu/prochazky

2

Obsah
Z Bubenče do Troji  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Idylka mezi vilami a stromy

Holešovice   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Druhý život jedné čtvrti, aneb od industriálu ke kreativitě

Z Vinohrad na Žižkov   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Zaslíbená čtvrť pražské bohémy

Z Letné na Staré Město  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Prahu nejlépe
poznáte pěšky.
Tato prostá pravda není žádným tajemstvím, ostatně snadno se
o ní můžete sami přesvědčit. Na mnohá z nejkrásnějších míst
historického centra se opravdu musíte vydat po svých – často
vám však budou dělat společnost tisíce dalších návštěvníků. To
platí zejména o Královské cestě, někdejší trase korunovačních
průvodů českých králů, která propojuje Prašnou bránu,
Staroměstské náměstí, Karlův most a Pražský hrad.

Proti proudu času do ukryté zahrady

Střešovice a Dejvice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44
Od zasněných vil k socialistickému mrakodrapu

V Praze jsou však zajímavých míst stovky. Nechte davy turistů za zády
a vydejte se s námi objevit ta méně známá z nich, ať už jste v Praze
poprvé nebo podesáté.
V této – již druhé – sérii našich pěších tras objevíte kouzlo čtvrtí
jako jsou Holešovice, Střešovice, Bubeneč či Žižkov. Každá má svůj
jedinečný charakter, historii, architekturu i atmosféru.

Všechny naše procházky mají
společné následující:
1 Naším hlavním cílem je zavést vás na krásná a jedinečná místa.
V této pětici vycházek klademe důraz především na architekturu
a částečně i výtvarné umění – od historického po to nejsoučasnější.
2 Trasy tentokrát vedou zcela mimo turisticky frekventovaná místa.
Ukážeme vám méně známou, ale o to zajímavější tvář našeho města.
3 Trasy nejsou komponovány jako naučné stezky, ale jako příjemné
procházky. Anotace míst a objektů jsou záměrně stručné, nicméně
pokud máte zájem o detailnější informace, najdete je na našem
webu w prague.eu/prochazky
4 Každá z tras má svoji mapku. Na všech jsme kromě orientačních
bodů, staveb a výhledů vyznačili i místa, kde je možné se dobře
občerstvit.

a Obujte si pohodlné boty a ujistěte se, že máte čím fotit. Bude co.

Foto na titulní straně: Stromovka
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Z Bubenče
do Troji
Idylka mezi vilami
a stromy
2

Z BUBENČE DO TROJI

6

km

Tato romantická procházka vás od blízkosti Pražského
hradu zavede do Bubenče, půvabné a tiché čtvrti plné
noblesních vil a pečlivě udržovaných zahrad, která je
dnes domovem řady diplomatických rezidencí i ambasád.
Najdete zde zdobné secesní vilky s folklorními
motivy, grandiózní rezidence v historizujících stylech
i romantickou budovu Místodržitelského letohrádku,
která shlíží na Stromovku, nejstarší a nejrozsáhlejší
pražský park. Projděte se kolem jezírek nebo usedněte
pod staletými duby, pak nasedněte na přívoz a nechte
se odvézt do zelené Troji, kde se můžete rozhodnout
pro návštěvu zoologické či botanické zahrady či zvolit
prohlídku zdejšího barokního zámku.
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Popis trasy
1

2

ulice Slavíčkova 5 vila Jana Kouly 6 vila rodiny Suchardů
vila Karla Vítězslava Maška ulice Suchardova 8 Suchardova
ateliérová vila
7

5

Chotkovy sady k c

Bílkova vila w ghmp.cz

Ateliérová vila významného secesního sochaře Františka Bílka vznikla
podle jeho vlastního projektu na počátku 20. století. Fasáda symbolizuje obilné pole a vyjadřuje analogii přírodního a uměleckého tvoření.
Ve vile můžete navštívit stálou expozici zahrnující původní vybavení
ateliéru a vybraná Bílkova symbolistní díla.

Vila Jana Kouly

V záplavě krásných vil vynikají dvě sousedící vily s číslem 17 a 15.
Tu první, kombinující historismus s prvky lidové architektury, obýval
stavitel Jan Koula.
Vila Jana Kouly

Bílkova vila

Mickiewiczova ulice
3

Písecká brána w piseckabrana.cz

Brána je součástí bývalého barokního opevnění a dnes slouží jako
galerie a kavárna. Právě na bývalých bastionech tohoto opevnění, známého jako Mariánské hradby, v letech 1910 až 1914 vznikly zdejší vily,
komponované podle anglických vzorů jako „zahradní město“.
Park Charlotty G. Masarykové ulice K Brusce
Horákové ulice Muchova ulice Pelléova
4

přes třídu Milady

Villa Pellé w villapelle.cz

Novorenesanční stavba z konce 19. století, jejímž nejznámějším obyvatelem byl francouzský generál Maurice César Joseph Pellé. Ten se
významně podílel na vytváření československé armády (zrušil dobrovolnický charakter vojska a vytvořil pravidelnou armádu s pevným
vojenským řádem). Vila funguje jako kulturní a společenské centrum,
v němž se pořádají výstavy, koncerty a semináře.

4
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Procházka Bubenčí je nejhezčí v dubnu a v květnu,
kdy ve zdejších zahradách
kvetou stromy. Stromovka
je pak přímo ideálním místem na piknik.
Z BUBENČE DO TROJI
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6

Vila rodiny Suchardovy

Ve druhé vile, s fasádou vyzdobenou podle návrhů Mikoláše Alše, žila
umělecká rodina Suchardových.
7

Vila Karla Vítězslava Maška

Vila secesního malíře a architekta nese číslo 7 a svým stylem připomíná dům Jana Kouly, ovšem ve zdobnějším provedení. Výrazná je
především malba a modelace sloupů.

u Kolína, se díky podnikatelskému nadání svých členů stal jednou
z nejvýznamnějších evropských podnikatelských a bankovních dynastií 19. století; pozoruhodná byla i jejich charitativní činnost. Už ve
své době vila vynikala rozlohou (má neuvěřitelných 148 místností)
a moderním vybavením (součástí byla posilovna i podzemní bazén ve
stylu římských lázní). Od konce druhé světové války je vila majetkem
USA a slouží jako rezidence velvyslance Spojených států amerických.
ulice Pelléova
10

Vila Lanna w vila-lanna.cz

Novorenesanční vila s řadou okázalých prvků byla v této oblasti vybudována jako jedna z prvních již v roce 1872, kdysi ji zde jako letní
odpočinkové sídlo nechal postavit významný průmyslník a sběratel
Vojtěch Lanna. Vila se nachází v místě bývalé hlavní cesty, jíž do oblíbené Královské obory – dnešní Stromovky – proudila někdejší pražská
smetánka. Prostory využívá Akademie věd ČR.
ulice Na Seníku
11

ulice V Sadech

Vila Julia Petschka

Ulice V Sadech vede okolo zadního traktu honosné, donedávna zchátralé, nyní rekonstruované vily v eklektickém slohu, kterou si nechal
postavit strýc Otto Petschka Julius. V roce 2020 budovu veřejnosti
coby své nové sídlo otevře Památník národního písemnictví. V reprezentativních prostorech se počítá s umístěním obsáhlé expozice PNP,
programového sálu, literární kavárny, studovny i odborných pracovišť.
ulice Wolkerova
12

Hostinec Na Slamníku

Krčma byla na dnešní křižovatce ulic Wolkerova a Gotthardská
písemně doložena už v 17. století. Jedná se o jednu z nejstarších bez
přerušení fungujících hospod v Praze, kde stále převažují místní nad
turisty. V době totality byl „Slamník“ oblíbeným kulturním centrem
alternativní hudební scény.
Vila Karla Vítězslava Maška
8

Suchardova ateliérová vila

Ateliérová vila sochaře Stanislava Suchardy, ve které vznikal monumentální pomník Františka Palackého (Palackého náměstí), je dílem
zakladatele české architektonické moderny Jana Kotěry a zároveň
jeho jedinou vilou, která se dochovala v původním stavu.
c

ulice Na Zátorce ulice Jaselská ulice Československé armády
ulice Bubenečská ulice Ronalda Reagana

9

Vila Otto Petschka

w cz.usembassy.gov/embassy/prague/ambassadors-residence
Reprezentativní vstup je bránou do rozsáhlého areálu obklopujícího luxusní prvorepublikovou vilu, kterou pro Otto Petschka navrhl
architekt Max Spielmann. Židovský rod Petschků, původem z Peček

6
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c

ulice Wolkerova

13

Vila Friedricha Petschka

nám. Pod Kaštany

Na konci náměstí Pod kaštany se po pravé straně nachází oficiální
vjezd do další Petschkovy vily – dnešního velvyslanectví Ruské federace. Autorem vily ve stylu francouzského baroka byl opět architekt
Max Spielmann, dvorní architekt rodiny Petschků. Postavena byla
pro mladšího bratra Otto Petschka Friedricha. Rozlehlý komplex se
rozkládá na pozemku o velikosti jednoho hektaru, jehož součástí je
také zahrada s jezírkem.
14

Novogotická brána a Místodržitelský letohrádek

Za novogotickou vstupní bránou z roku 1814 se na vrcholu Stromovky
tyčí působivý romantický zámeček. Žlutou fasádu ve stylu anglické
novogotiky získal na začátku 19. století, poté, co byla roku 1804 obora
otevřena veřejnosti. Historie této stavby však sahá již do 15. století.
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Budova je bohužel nepřístupná; za návštěvu ovšem stojí její terasa,
z níž se nabízí krásný výhled na Stromovku, Troju i údolí Vltavy.

17

Rudolfova štola

Jen nenápadný vstup označuje místo, kde končí 1100 m dlouhý vodní
tunel, který zde koncem 16. století přikázal vybudovat císař Rudolf II.
a který do rybníka ve Stromovce přiváděl samospádem vodu z Vltavy
u Starého Města. Tato ražená štola vejčitého tvaru, jedinečné technické dílo, vede pod letenským kopcem v hloubce zhruba 45 metrů.
18

Bývalá Šlechtova restaurace

Původně barokní letohrádek ze 17. století byl reprezentativním panským sídlem, jež se stalo dokonce svědkem císařské korunovační
slavnosti Františka I. Ve 20. letech 19. století byl v jejích historických
prostorech zahájen provoz restaurace. V současné době prochází
toto oblíbené výletní místo rekonstrukcí, otevřít by se „Šlechtovka“
měla v roce 2020.
19

Rybníky

Ve středu původního – Rudolfova – velkého rybníka byl kdysi nasypán
ostrov. Dnes se mu říká Dubový pahorek a díky vybudování nových
rybníků v roce 2016 jeho břehy z většiny opět obklopuje voda.

Místodržitelský letohrádek

V pravém rohu terasy jsou umístěny unikátní sluneční hodiny z roku
1698. Mají tvar zeměkoule s pohyblivým kovovým ukazatelem.
Na červeném mramorovém povrchu jsou vyznačeny obratníky
a časové údaje. Pro zjištění aktuálního časového údaje je třeba
namířit špičku ke slunci a pohybovat s ukazatelem tak, aby vrhal
minimální stín (stejná šířka jako ukazatel). Povedlo se?
Mecseryho silnice (své jméno jí vtiskl někdejší pražský místodržící
Karl Mecsery de Tsoor, který ji zde v r. 1861 vybudoval)

Bývalá vozovna elektrické dráhy

15

Od roku 1898 do roku 1937 byla v Královské oboře využívána malá
vozovna tramvají Elektrických podniků. Část hrázděného objektu
zachránila před demolicí moderní přestavba na restauraci Vozovna
Stromovka.
Stromovka
rybníky

16
19

16

17

Rudolfova štola

18

bývalá Šlechtova restaurace

Stromovka

Královskou oboru (dnešní Stromovku) založil král Přemysl Otakar II.
již ve 13. století jako ohrazenou loveckou oboru. Areál prošel v průběhu staletí mnoha změnami; nejzásadnější se odehrály v 16. století
na příkaz císaře Rudolfa II., který nechal rozšířit pozemky i dnes již
neexistující velký rybník.

8
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Dubový pahorek
ve Stromovce

Královská obora byla až do začátku 19. století uzavřena a prostý lid do ní směl vstoupit pouze o Velikonocích. To se změnilo
v roce 1804 císařským dekretem Františka I., který otevřel oboru
veřejnosti.
ulice Za Elektrárnou lávka na Císařský ostrov přívoz (celoročně)
ulice Povltavská ulice U Trojského zámku 20 Zoologická zahrada j

p Pokud máte dost energie a procházku si budete chtít prodloužit,
navrhujeme návštěvu zoologické zahrady (w zoopraha.cz), zámku
Troja (w ghmp.cz) nebo botanické zahrady (w botanicka.cz).
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Holešovice
Druhý život jedné čtvrti,
aneb od industriálu
ke kreativitě
12

H O LE ŠOVI C E

Tato trasa je ideální pro ty, kteří se rádi nechají okouzlit
drsným půvabem moderního města a poetikou starých
industriálních komplexů. Provedeme vás jednou z nejzajímavějších a nejrychleji se rozvíjejících pražských
čtvrtí. Holešovice bývaly centrem výroby a obchodu,
najdeme zde jedinečné tovární komplexy z počátku
20. století, areál bývalých jatek i přístav. Továrny již
svému původnímu účelu neslouží, jsou rekonstruovány
a nacházejí druhý život jako byty, kancelářské prostory
či ateliéry mladých kreativců, designérů i architektů.
Holešovice ale mile překvapí i množstvím příjemných
kaváren a bister, alternativních kulturních prostorů nebo
obchodů s designem. Jsou zkrátka čtvrtí, kde tvořivost
a invenci potkáte na každém kroku.
H O LE ŠOVI C E
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Popis trasy
Veletržní palác k (více informací o budově na straně 34)
ulice Heřmanova

1

Řezáčovo náměstí w farmarsketrziste.cz

2

Malé náměstí vtěsnané mezi obytné budovy je nejen příjemnou odpočinkovou zónou, ale zároveň místem, kde se koná řada akcí, mimo jiné
i populární farmářské trhy v sobotu dopoledne nebo pop-up obchody
se současným designem, ekologickou a slow fashion neboli pomalou
módou.
ulice Farského

číslo 22 je domovem největšího pražského zeleninového trhu, dále
je tu řada obchodů a obchůdků s nejrůznějším zbožím i potravinami.
Venku pak najdete stánky s nejrůznějšími typy street food. V komplexu
je i několik restaurací – za zmínku stojí vyhlášená vietnamská restaurace Trang An a luxusní fusion restaurace SaSaZu. V dalších budovách
sídlí galerie moderního umění Trafo Gallery nebo divadelní a umělecký
prostor Jatka78, zaměřený na nový cirkus a progresivní divadlo.
ulice Komunardů
6

ulice Komunardů - ulice U Průhonu

Impozantní sedmipatrový činžovní dům byl postaven v roce 1937 pro
potřeby Církve československé husitské. Kromě nepřehlédnutelné
věže s kalichem zde v přízemí najdeme mramorem obloženou modlitebnu a ve dvou podzemních patrech jedno z největších kolumbárií
v Evropě.
4

4

Vnitroblock w vnitroblock.cz

Populární adresa; tento impozantní industriální prostor je dnes oblíbeným místem setkávání nad šálkem kávy i multifunkčním centrem
pro umělecky zaměřené akce.

Husův sbor w husiteholesovice.cz

3

ulice Tusarova

Strossmayerovo náměstí

7

Holešovický měšťanský pivovar

Pivovar z konce 19. století ve své době přivedl ke krachu mnoho menších pivovarů. Mnozí dnešní Pražané místní pivo ochutnali, protože se
zde pod jménem Měšťan vařilo až do roku 1998. Areál pivovaru dnes
slouží jako moderní administrativní komplex kombinující romantismus
s renesančními a gotickými prvky.

Strossmayerovo náměstí

Rušný dopravní uzel a symbol Holešovic, jemuž na východní straně
vévodí pseudogotický kostel sv. Antonína z Padovy z počátku 20.
století. Jeho dvě věže byly postaveny podle vzoru Týnského chrámu
na Staroměstském náměstí. V kostele je uložen unikátní Slovanský
betlém, který získal své jméno díky figurkám oděným do krojů různých
slovanských národů.

Holešovický měšťanský pivovar

Vojtěch Tesárek, Vnitroblock

ulice Antonínská
5

nábřeží Kapitána Jaroše

Bubenské nábřeží

Pražská tržnice w prazska-trznice.cz

Rozlehlý areál se secesními a novorenesančními prvky sloužil téměř
sto let jako jatka, ale dnes se rychle mění. Najdete zde leccos: Hala

14
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ulice Na Maninách
ulice Jankovcova

ulice U Uranie

ulice U Parního mlýna

8 Bývalý parní mlýn v Jankovcově ulici je dalším příkladem citlivé přeměny historických budov v moderní kancelářský komplex. Mlýn
z roku 1911 byl prvním automatizovaným zařízením na mletí mouky
v Praze, denně umlel až 200 tun obilí. Dnes se v komplexu nachází originálně řešené kanceláře nadnárodních korporací i malých start-upů.

H O LE ŠOVI C E
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Holešovický přístav

ulice Jankovcova
9

ulice V Přístavu

Holešovický přístav, Prague Marina

Holešovický přístav, významná technická památka, je jediným pražským přístavem, který propojuje lodní dopravu s železniční a silniční.
Svá nejlepší léta má za sebou, ale to mu na zajímavosti určitě neubírá. Původní stavby v přístavišti jsou v secesním stylu. Jedinečnou
atmosféru vytváří kontrast rezivějících lodí s velmi moderní zástavbou
luxusního bytového komplexu Prague Marina.

16
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ulice Jankovcova
10

Ogilvy

Původně budova Pražských pekáren a sodovkáren založená
Ferdinandem Zátkou se v roce 2003 stala domovem jedné z největších světových reklamních agentur. Od roku 2012 má nový červenobílý
kabát v podobě maskování vycházejícího z techniky kamufláže válečných lodí – vtipný odkaz kreativců na nedaleký přístav.

H O LE ŠOVI C E
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ulice Přívozní
ulice Poupětova
11

ulice U Uranie

ulice Komunardů

DOX Centrum současného umění w dox.cz

Projekt centra DOX byl jedním z pionýrských počinů, které nastartovaly přerod Holešovic z industriální do kreativní čtvrti. Budova vznikla
přestavbou staré továrny. Při pohledu z ulice pozornost budí zejména
42 metrů dlouhá dřevěná vzducholoď Gulliver umístěná na střešní
terase; využívaná je především pro literární pořady. DOX si zakládá
na své nezávislosti a živých kontaktech s mezinárodním uměleckým
světem; zaměřuje se pak zejména na umělecké projekty reflektující
aktuální společenská témata.

ulice Osadní

Ortenovo náměstí k

p V křížení ulic Jankovcova a Plynární narazíte na legendární klub
a kavárnu Cross Club.
12 Cross Club w crossclub.cz vzdává poctu industriálnímu
dědictví Holešovic. Steampunková estetika, ocel, pohyblivé matice,
šrouby i kola tvoří nejen dominantu venkovní zahrádky, ale i sklepních interiérů vyhlášeného hudebního klubu.

DOX
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Z Vinohrad
na Žižkov
Za kouzlem pražské
bohémy
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Legendární Žižkov je – mimo historické centrum – snad
nejslavnější pražskou čtvrtí. V dobách minulých jeho
převážně dělnické obyvatelstvo, veselý život místních
hospůdek a kabaretů i rozmanitá, kopcovitá krajina ve
stínu vrchu Vítkova společně vytvořily neodolatelnou
auru, které propadl kdekterý aspirující umělec. Žižkov
byl i domovem dvou Jaroslavů – Haška, autora světoznámého humoristického románu Osudy dobrého
vojáka Švejka za světové války, a básníka Seiferta,
jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu.
Dnešní Žižkov se rychle mění, ale jeho srdce zůstává
bohémské stále.
Vycházka začíná ve čtvrti Královské Vinohrady. Ty své
jméno nesou po skutečných vinicích, jež se na zdejších
svazích ve středověku rozkládaly. Keře révy však časem
ustoupily zástavbě. Dnešní Vinohrady, to jsou především nádherně zdobené secesní či historizující domy,
které tu a tam doplňuje moderna překvapivých tvarů
i barev. Klikatá cesta žižkovskými ulicemi vás zavede až
do blízkosti televizního vysílače, novodobého symbolu
této zajímavé čtvrti. K odpočinku a osvěžení využijte
některou z místních hospůdek, jimiž je Žižkov vyhlášený.
Z VI N O H R AD NA Ž IŽ KOV
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Popis trasy

5

2 kostel sv. Ludmily
Náměstí Míru k y
Divadlo na Vinohradech

1
3

1

ulice U Vodárny

Náměstí Míru

O tom, že je svažité náměstí Míru centrálním bodem Vinohrad, není
pochyb. V období svátků zde bývají oblíbené trhy.

Kostel sv. Ludmily w ludmilavinohrady.cz

2

Husův sbor w hs-vinohrady.cz

Funkcionalistická budova skládající se z obřadní síně, obytného domu
a zvonice. Patří mezi významné projekty českého architekta Pavla
Janáka.

6

Vinohradská vodárenská věž

Sedmipodlažní hranolová věž s novorenesační fasádou a sochami
sloužila svému účelu až do roku 1962. Říká se, že sochy troubících
andělů dohlédnou za hezkého počasí až do Krkonoš.

Ve středu náměstí stojí působivý novogotický kostel sv. Ludmily, jehož
60 metrů vysoké věže dominují širokému okolí.

Vinohradská vodárenská věž

Kostel sv. Ludmily
a Divadlo na Vinohradech

ulice Vinohradská

Divadlo na Vinohradech w divadlonavinohradech.com

3

V kontrastu ke strohým liniím kostela se po levé straně náměstí rýsuje
secesní Divadlo na Vinohradech s bohatě zdobenou fasádou. Pár
kroků od divadla se nachází Národní dům na Vinohradech, monumentální budova v novorenesačním slohu s množstvím kulturních akcí
a restaurace. w nardum.cz
ulice Slezská
4

ulice Budečská

Náměstí je častým dějištěm populárních farmářských trhů či jiných
kulinárních i kulturních akcí.

Pavilon w pavilon.cz

ulice U Tržnice ulice Slezská
ulice Dykova 5 Husův sbor

Z VI N O H R AD NA Ž IŽ KOV

ulice Šumavská

ulice Moravská

Náměstí Jiřího z Poděbrad k y w srdcepane.cz

Příchozího na náměstí okamžitě upoutá nezvyklá monumentální architektura kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, dílo slovinského architekta
Jože Plečnika, jenž je podepsán i pod moderní přestavbou Pražského
hradu. Kostel, jehož tvar evokuje Noemovu archu, je nejvýznamnější
pražskou sakrální stavbou 20. století.

ulice Vinohradská

Budova bývalé Vinohradské tržnice zdobí své okolí již od roku 1903.
Vznikla přestavbou staré výrobní haly na zemědělské stroje. Za novorenesanční fasádou se skrývá velkorysý prostor, jemuž dominuje
původní ocelová konstrukce. V Pavilonu dnes nalezneme nákupní
galerii interiérového designu s kavárnou.

24

7

ulice Slavíkova
8

Švehlova kolej

Velkolepá budova Švehlovy koleje je dokladem bohatého studentského života na Žižkově. Kolej byla vybudována krátce po vzniku
republiky v tzv. národním slohu s prvky rondokubismu. Svému účelu –
coby domov studentů Univerzity Karlovy – slouží dodnes.

Z VI N O H R AD NA Ž IŽ KOV
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ulice Zvonařova
9

ulice Fibichova

Škroupovo náměstí

11

Ačkoli se to nezdá, toto kruhové náměstí má průměr 150 metrů. Do
pražské historie vstoupilo událostmi první povolené disidentské
manifestace v prosinci roku 1988, kterou svolala Charta 77 k výročí
Všeobecné deklarace lidských práv. Svůj první veřejný politický projev
požadující propuštění politických vězňů tady pronesl Václav Havel.
ulice Pospíšilova ulice Fibichova
a Starý židovský hřbitov na Žižkově
10

10

Žižkovský televizní vysílač

Žižkovský televizní vysílač w towerpark.cz

Je nepřehlédnutelnou dominantou pražského panoramatu. Kromě
technického zázemí vysílače v sobě skrývá i luxusní hotelové apartmá,
restauraci s barem a kavárnou a vyhlídkovou observatoř s jedinečným
výhledem na Prahu. Vysílač zdobí bizarní sochy miminek od Davida
Černého.
Starý židovský hřbitov na Žižkově Přímo pod věží skrývají své
tajemství Mahlerovy sady. Kdysi se zde nacházel židovský hřbitov, jehož část je stále dobře viditelná. Starý židovský hřbitov na
Žižkově vznikl původně jako součást morového pohřebiště pražského ghetta, ale časem se z něj stal hřbitov řádný, který komunitě
sloužil přes sto let.
Žižkovský televizní vysílač
a Starý židovský hřbitov
na Žižkově

Budova Mezinárodní ústředny

Monumentální budova Mezinárodní telefonní a telegrafní ústředny
patří k nejzajímavějším stavbám Žižkova. Pod vedením architekta
Bohumíra Kozáka byla vybudována krátce po roce 1921. Její dvě věže
i další typické prvky výzdoby spadají do období českého národního
dekorativismu.
ulice Kubelíkova
12

Palác Akropolis w palacakropolis.cz

Kulturní srdce Žižkova s restaurací a multižánrovým programem slavných hvězd i začínajících umělců. Eklektický interiér je dílem výtvarníka Františka Skály a architekta a divadelníka Davida Vávry.
ulice Víta Nejedlého
13

ulice Vlkova

Sladkovského náměstí

Kostel sv. Prokopa je dominantou půvabného náměstí na úpatí tzv.
horního Žižkova, které je spolu s nedalekou tramvajovou zastávkou
Lipanská jedním z ústředních bodů žižkovské čtvrti. Novogotická
chrámová stavba Josefa Mockera vznikla na přelomu 19. a 20. století.
Seifertova ulice je hlavní tepnou Žižkova. Nese jméno Jaroslava
Seiferta, vynikajícího českého básníka a nositele Nobelovy ceny,
který zde nejen bydlel, ale na nedalekém gymnáziu také studoval.
ulice Seifertova
14

ulice Milíčova

ulice Štítného

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana w zdjc.cz

Nenápadná budova starého Žižkovského divadla nese č. p. 520. Má
za sebou opravdu pestrou minulost. Bývalo tady divadlo, kaple i vyhlášená tančírna, ovšem nyní zde již několik desítek sezon vládne mystifikace legendárního cimrmanovského kolektivu.
ulice Štítného
15

Kostnické náměstí

Kostnické náměstí je snad nejmalebnějším pláckem Žižkova. Jeho
název připomíná německé město Kostnice (Konstanz), kde byl na
základě rozhodnutí církevního koncilu upálen mistr Jan Hus. Jméno
odkazuje na propojení žižkovské čtvrti s husitskými událostmi 15.
století. Z náměstí je zajímavý pohled na vrch Vítkov s dominantní bronzovou jezdeckou sochou Jana Žižky z Trocnova.
ulice Orebitská

ulice Husitská

Husitská ulice patří spolu se svým okolím mezi památná, i když trochu temná místa Žižkova. Ve středověku se právě v těchto místech
nacházelo popraviště.

26
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Národní památník na Vítkově

ulice U Památníku
16

16

Národní památník na Vítkově

Národní památník na Vítkově w nm.cz

Samotný vrch Vítkov je hustě protkaný sítí pěších a cyklistických stezek; vydejte se kteroukoli z nich vzhůru k památníku. Tento monument s pozoruhodným interiérem ve stylu art deco byl původně
postaven k poctě československých legionářů bojujících v zahraničí

28
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za 1. světové války i jako mauzoleum, v němž měl být pochován první
československý prezident T. G. Masaryk. Dnes je zde umístěna vojensko-historická expozice Národního muzea. Spolu s jednou z největších jezdeckých soch na světě (zobrazuje legendárního husitského
vojevůdce Jana Žižku, po němž je pojmenována celá přiléhající čtvrť)
tvoří vítkovský památník jednu z pohledových dominant celé Prahy.
Ze střechy, kam se dostanete za poplatek, se nabízí panoramatický
výhled na město.
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4

Metronom

km

Tato procházka tvoří doslovnou i pomyslnou spojnici
mezi dvěma světy, které jsou si však v mnohém blízké.
Propojuje totiž dvě pražské čtvrti i dvě ikonické budovy
Národní galerie v Praze: funkcionalistický Veletržní
palác se sbírkou moderního umění a starodávný klášter sv. Anežky České, v němž je umístěna sbírka
středověkého umění. Z Holešovic vás trasa provede
Letenskými sady až k Metronomu, novodobé dominantě
levého břehu Vltavy, a přes most až k nejsevernějšímu
konci Starého Města. Propletete se uličkami této části
centra, kterou většina návštěvníků dosud neobjevila
a která na vás dýchne autentickou atmosférou staré
Prahy. Vaším cílem pak bude nově upravená klášterní
zahrada a Anežský klášter samotný.
Z L E T N É N A S TA R É M Ě S T O
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Popis trasy

3

k Veletržní palác
1

Veletržní palác / Národní galerie v Praze w ngprague.cz

První funkcionalistická budova v Praze, původně určená pro konání
veletrhů, pochází z roku 1928 a ve své době byla největší stavbou
svého druhu na světě; obdivoval se jí i Le Corbusier. Dnes je budova
sídlem unikátní sbírky moderního a současného umění Národní
galerie. Kolekce obsahuje díla umělců nejzvučnějších jmen - Pabla
Picassa, Augusta Renoira, Vincenta van Gogha či Gustava Klimta.
Monumentální vnitřní prostor galerie, jehož členění připomíná paluby
zaoceánské lodi, však stojí za to vidět i sám o sobě.
Veletržní palác
© Národní galerie v Praze

Letenské náměstí

Za povšimnutí stojí po pravé straně novorenesanční, 26 metrů vysoká
Letenská vodárenská věž, která dnes slouží dětem. Pozoruhodný je
i svého času luxusní funkcionalistický blok železobetonových obytných domů přezdívaný Molochov (z let 1936–1938) nebo pak po levé
straně čnící konstruktivistická budova Ministerstva vnitra přezdívaná
„kachlíkárna“ (z let 1935–1939).
ulice Nad Štolou

ulice Letohradská

ulice Muzejní

Národní technické muzeum a Národní zemědělské
muzeum w ntm.cz w nzm.cz
4

Tyto identické, monumentální funkcionalistické stavby byly vystavěny
společně v letech 1938-1942. Původní myšlenka počítala s jednou
velkolepou společnou budovou, ovšem zasáhly regulační předpisy
a především neshody obou institucí. Nakonec tedy byly postaveny dvě
samostatné budovy oddělené Muzejní ulicí. Hlavní vchody obou institucí směřují k Letenským sadům – z této strany také nejlépe vynikne
identická podoba obou staveb.
ulice Kostelní
5 Letenský zámeček postavený podle vzoru renesančních
italských vil slouží jako restaurace. V letech 1891–1916 stála v jeho
blízkosti horní stanice lanové dráhy na Letnou, vedoucí od Štefánikova
mostu. Na lanovou dráhu navazovala stanice první pražské elektrické
tramvajové dráhy, kterou zbudoval u příležitosti Zemské jubilejní
výstavy František Křižík. Dnes před zámečkem najdete velmi oblíbenou pivní zahrádku s úžasným výhledem na centrum města a Vltavu.

posezení u Letenského zámečku

ulice Heřmanova
2

ulice Františka Křížka

Bio Oko w biooko.net

Populární jednosálové artové kino pochází z roku 1940. Přízemí je
osazeno různými typy sedaček (plážová lehátka, sedací vaky), jejichž
kompozici vytvořil designér Maxim Velčovský. Zdejší bar s kavárnou
je oblíbeným místem setkávání.
ulice Milady Horákové
34
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Letenské sady

Metronom zaujímá na mapě Prahy symbolické místo. Právě zde
se kdysi k nebi tyčil gigantický pomník J. V. Stalina, který byl odstraněn
(dynamitem) až řadu let po Stalinově smrti, v roce 1962. Metronom
(oficiální název: Stroj času, dílo umělce Vratislava Nováka) se na
Letné objevil v roce 1991 a symbolizuje nestálost moci a neúprosnou
sílu času. Celá oblast kolem Metronomu je dnes především rájem
skateboardistů.
6

Z L E T N É N A S TA R É M Ě S T O
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dolů na nábřeží Edvarda Beneše
Dvořákovo nábřeží
7

most Svatopluka Čecha

Hotely Intercontinental a President

Oba hotely jsou ukázkou místní varianty brutalistního stylu.
Prezidentské apartmá hotelu Intercontinental o rozloze 154 metrů
čtverečních, s panoramatickým výhledem i vlastní saunou, bývalo
zdaleka nejluxusnější pražskou adresou.
ulice Dušní –
kostel sv. Šimona a Judy
ulice U Milosrdných
8

9

8 Kostel sv. Šimona a Judy w fok.cz se pyšní bohatou hudební
tradicí včetně návštěv Wolfganga Amadea Mozarta a Josepha Haydna.
Kostel zůstal této tradici věrný a dodnes je využíván jako koncertní síň.

11

Ulička Ve Stínadlech

Po pravé straně naproti Obecnímu dvoru projdete uličkou Ve
Stínadlech, pojmenované teprve nedávno na počest díla Jaroslava
Foglara. Ten do zdejších tajemných zákoutí a starých domů skutečně
umístil dějiště jednoho ze svých nejslavnějších románů o Rychlých
šípech – Záhada hlavolamu (1941).

14

Haštalské náměstí 12 kostel sv. Haštala
kostnice 15 starý špitál

13

škola a fara

12 Kostel sv. Haštala, původně románská stavba z konce 12. století, je jediným kostelem tohoto zasvěcení u nás.
13

Škola a fara

Od založení k němu patřila škola a fara se zahradou obehnanou masivní
zdí – dnes budovy využívají různé církevní spolky a organizace.
14

Kostnice

Kolem kostela býval hřbitov, který připomínají kříže v mozaice chodníku, i dodnes stojící malá budova bývalé kostnice s malovaným
náhrobkem na stěně.
15

Kostel sv. Šimona a Judy

9

Starý špitál

Na rohu ulice Řásnovka stojí netypický kulatý nárožní dům – bývalý
špitál českého řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Je to jediný
původní český řád a jediný mužský řád založený ženou – českou princeznou Anežkou. Původní stavba byla v roce 1965 asanována a nahrazena novostavbou, která ovšem stojí na základech zdiva původního
špitálu a kopíruje jeho půdorys.

Ulice U Milosrdných vede okolo nejstaršího křídla nemocnice

a kláštera Milosrdných bratří, kteří nemocnici provozovali od roku
1620. V roce 1847 zde byla bratrem Celestýnem Opitzem provedena
vůbec první operace pod narkózou v rámci celé rakousko‑uherské
monarchie.

Celá tato okolní zástavba byla čtvrtí nejchudších Pražanů, plná
úzkých uliček s bizarními domečky a otřesnými hygienickými
podmínkami. Proto byla postupně většina čtvrti v rámci asanace,
vyhlášené na konci 19. století, zbořena.

Na budovu kláštera navazuje směrem k nábřeží městská nemocnice
Na Františku. Špitál byl na jejím místě založen patrně už kolem roku
1360 a od té doby je nepřetržitě v provozu. Jedná se tak o nejstarší
nemocnici ve střední Evropě.

11

ulice Kozí „Kozí plácek“
ulička Ve Stínadlech

10

Ulice U Obecního dvora

10

ulice U Obecního dvora

Za dobu své existence plnil Obecní dvůr řadu funkcí, především byl
hospodářským zázemím. První doložené využití bylo k ustájení obecních koní a povozů, později sloužil jako královská požární zbrojnice.
Dům U Cenzorů (č. p. 798/5) v 19. století skutečně obýval vykonavatel
cenzorského úřadu. Dům s č. p. 799/7 byl obydlím slavné malířské
rodiny Mánesů a rodištěm jednoho z nejvýznamnějších představitelů
českého romantismu Josefa Mánesa.

36

V okolí Kozího plácku si
můžete všimnout různých úrovní chodníků
a domovních vchodů.
Tato část Starého Města
totiž neprošla asanací z
přelomu 19. a 20. století,
která jinak zásadně změnila charakter čtvrti.

Haštalské náměstí - ulice Ve Stínadlech,
bývalá škola a fara
Z L E T N É N A S TA R É M Ě S T O

Z L E T N É N A S TA R É M Ě S T O
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Ministerstvo průmyslu a obchodu
a Anežský klášter

Nejtypičtějším rysem této
velkolepé stavby je skleněná kupole na střeše. Její
krásu oceníte zejména po
setmění - zůstává totiž
osvětlena po celou noc.

ulice Řásnovka
16 Ulice Řásnovka se původně jmenovala Schneckova, podle
výrobce populárních hracích karet. Pražané si ji postupně přejmenovali na Slimákovou, Plžovou, Hlemýžďovou, až zasáhli úředníci
a dali jí název podle hejtmana ze Řásnova, majitele jednoho z domů.
V dávných dobách se uličce také přezdívalo U králů žump, protože zde
stála skromná obydlí chudých nádeníků, pohodných (osoby oprávněné
odstraňovat a zakopávat zdechliny) a dokonce i katů (rodiny Mydlářů
a Zellingerů).

38
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ulice Klášterská
17

Budova Ministerstva průmyslu a obchodu

Monumentální budova od architekta Josefa Fanty byla dokončena
v roce 1934 s rekordně vysokým rozpočtem. Není divu: na celé budově,
svým stylem ve své době již značně anachronistické, můžete napočítat přes sto dvacet soch doplněných velkým množstvím dalších
ozdobných prvků.
Josef Fanta je mimo jiné autorem vstupní haly s krásnou secesní
kavárnou dřívějšího Wilsonova, dnes Hlavního nádraží.

Z L E T N É N A S TA R É M Ě S T O
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19

ulice Na Františku 18 Zahrada za svatyněmi
Zahrada při severní bráně 20 Klášter sv. Anežky České

18

Zahrada za svatyněmi

Areál zahrad kláštera prošel rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2016.
Do první ze zahrad lze vstoupit dvěma novými zahradními bránami,
do 19 Zahrady při severní bráně pak velkou barokní bránou
od nábřeží. Do té doby zcela nepřístupné zahrady nyní zdobí na dvě
desítky současných sochařských děl předních českých umělců.
20

Klášter sv. Anežky České w ngprague.cz

Jedna z nejstarších a nejvýznamnějších pražských gotických staveb
nese jméno své zakladatelky, přemyslovské princezny sv. Anežky
(1211-1282). Ta v průběhu svého života vybudovala rozlehlý a umělecky bohatě vyzdobený klášter s královským pohřebištěm, vlastní
hrobkou a několika kostely. Po zrušení kláštera v roce 1782 hrozilo

40
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v té době již notně zchátralé stavbě zboření. K němu naštěstí nedošlo – naopak byla prohlášena národní kulturní památkou a v průběhu
20. století postupně rekonstruována. Dnes je zde umístěna sbírka středověkého umění Národní galerie v Praze (doporučujeme k návštěvě –
tato expozice bývá neprávem opomíjena snad právě pro své nenápadné umístění stranou návštěvnického ruchu).
Návštěvníci mohou zdarma projít zahradami a přízemím kláštera
po prohlídkové trase sledující historii a architekturu kláštera. Trasa
je připravena také ve variantě pro děti.
p Klášterní zahrady jsou sice otevřeny celoročně, ale uzavírají se za
nepříznivého počasí. V případě, že nelze do areálu vstoupit zahradními bránami, pokračujte z ulice Na Františku do ulice Kozí a ulice
U Milosrdných – úzká ulička Anežská vás pak zavede k hlavnímu
vstupu do areálu.

Z L E T N É N A S TA R É M Ě S T O
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STŘ E ŠOVI C E A D EJVI C E

km

Čeká vás nevšední zážitek plný kontrastů. Střešovice
i Dejvice totiž patří k bonbonkům pražské architektury,
obzvlášť pokud máte rádi neobvyklé a nápadité stavby
20. století. Ve střešovické vilové oblasti se usazovali
mnozí umělci. Malíři a sochaři tady měli své ateliéry,
ovšem svá sídla si zde stavěli i movití podnikatelé.
Klid rodinného života na vás v této části Prahy dýchne
i dnes. Dejvice jsou pak docela jiné. Vznikaly v metropoli nového československého státu jako luxusní rezidenční čtvrť podle uceleného moderního urbanistického
projektu architekta Antonína Engela. Ústřední Vítězné
náměstí bylo obestavěno řadou monumentálních budov,
které zde ostatně stojí dodnes. Oblast Dejvic byla vždy
částečně prominentní čtvrtí; dnes je mimo jiné centrem
studentského života.
STŘ E ŠOVI C E A D EJVI C E
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Popis trasy
Ořechovka k

1

2

Kostel sv. Norberta

schody k Müllerově vile

Müllerova vila w muzeumprahy.cz

Všem fanouškům moderní architektury doporučujeme návštěvu
Müllerovy vily, vrcholného díla architekta Adolfa Loose z let 1928–
1930. Vila na první pohled zaujme strohým exteriérem; uvnitř se však
skrývá fascinující členitý prostor, v němž se jednotlivá podlaží a místnosti do sebe dynamicky vlévají v duchu Loosovy teorie „Raumplanu“.
Loos vytvořil unikátní, luxusní a nadčasový dům, který předběhl svou
dobu.

a Prohlídku vily lze absolvovat pouze s průvodcem a je třeba si konkrétní termín s předstihem rezervovat na w mullerovavila.cz
Müllerova vila © Muzeum
hlavního města Prahy

4

Sokolovna

Po levé straně Sibeliovy ulice si můžete povšimnout tohoto bývalého
centra společenského dění.
5

Funkcionalistický evangelický kostel stojí na náměstí

Před Bateriemi.

Pokud budete z náměstí Před Bateriemi pokračovat ulicí U Páté
baterie stále rovně, přijdete k další zajímavé stavbě a to,
k Rothmayerově vile.
6

ulice Nad Hradním vodojemem
ulice Sibeliova
3

ulice Pod Kostelem

Kostel sv. Norberta

Dominantou Sibeliovy ulice je kostel sv. Norberta, novorománská
trojlodní bazilika pocházející z konce 19. století. V tomto období se
Střešovice osamostatnily od závislosti na klášteru strahovských
premonstrátů. V názvu a tedy patronaci kostela však zůstal odkaz
zakladatele premonstrátského řádu, sv. Norberta.
46

STŘ E ŠOVI C E A D EJVI C E

Rothmayerova vila

Dvoupatrová vila slavného architekta Otto Rothmayera a jeho manželky Boženy, významné textilní výtvarnice a designérky, je ukázkou
detailně propracované architektury inspirované prvky kvádru a válce.
náměstí Před Bateriemi ulice U Šesté baterie
ulice Pod Bateriemi ulice Nad Hradním vodojemem
7

Střešovická zvonička

Vedle schodů vedoucích do Střešovické ulice stojí zvonička postavená
na konci 19. století, pozůstatek původní zástavby starých Střešovic.

STŘ E ŠOVI C E A D EJVI C E
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Ulice Lomená

ulice Střešovická
8

ulice Na Pěkné vyhlídce

ulice Na Dračkách

Vila Václava Špály

10

Zhruba v polovině ulice Na Dračkách na parcele č. 5 si nechal postavit
vilu s ateliérem malíř a grafik Václav Špála. Realizací pověřil významného architekta Otakara Novotného, který se zaměřoval na cihelnou
architekturu holandského typu.
ulice Pod Vyhlídkou
ulice Na Ořechovce
9

ulice Cukrovarnická

ulice Lomená

Vila Bohumila Kafky

Zděná vila jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů zaujme především prosklenou přístavbou, kde měl umělec svůj ateliér. Architekt
Pavel Janák využil v exteriéru strohého režného zdiva, které oživil
promyšlenými detaily nadpraží, říms a drobnými geometrickými prvky.

48
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ulice Západní

Vila Jaroslava Vondráka

Vlastní vilu, dominující západní straně Macharova náměstí, si architekt
Jaroslav Vondrák navrhl v duchu rondokubismu, „národního slohu“
typického pro československou architekturu 20. let. Ten snadno rozeznáte podle výrazného použití kontrastujících forem oblouku a kvádru.
Vondrák je autorem několika dalších staveb na Ořechovce včetně
nedaleké Ústřední budovy s kinem Ořechovka.
ulice Na Ořechovce
11

Ústřední budova Ořechovka

Čtvrť Ořechovka byla plánována jako jednotně urbanisticky řešená
vilová čtvrť ve stylu anglického zahradního města. Ústředním bodem
centrálního náměstí byla budova od zmíněného architekta Vondráka,

STŘ E ŠOVI C E A D EJVI C E

49

obchodní i společenské zázemí zdejší vilové kolonie. Zahrnovala velký
divadelní a taneční sál, kino i restauraci s kavárnou. Stavba, která by
si zasloužila důkladnou rekonstrukci, zaujme na první pohled architekturou ovlivněnou secesí i kubismem.

Husův sbor

ulice Spojená

Ulice Dělostřelecká spolu s ulicí Klidnou tvoří malou čtvrť typizovaných domů postavených ve stylu rondokubismu. Tento „národní
sloh“ nahradil po vzniku nové republiky jehlancový kubismus. Oblost
a barevnost odkazuje k motivům slovanské tradice.
12

ulice Dělostřelecká
13

ulice Špálova

ulice Na Ořechovce

Ulice U Laboratoře

Komplex budov, který minete v ulici U Laboratoře, je bývalý Výzkumný
ústav cukrovarnický, jehož stavba vznikla v roce 1920 v tehdy módním
stylu art deco. V současnosti je budova sídlem Fyzikálního ústavu
Akademie věd ČR.
ulice Cukrovarnická
14

Muzeum Městské hromadné dopravy w dpp.cz

V expozici naleznete unikátní technické památky. Nejstarší tramvajový
vůz dokonce sloužil ještě koněspřežné tramvaji. Mnohé z exponátů
jsou spojeny se jménem geniálního českého vynálezce a pionýra elektrifikace Františka Křižíka.
ulice Patočkova
15

ulice Pevnostní

ulice Pod Hradbami

Traubova vila

Vila továrníka Edmunda Trauba vznikla jako ojedinělý příklad německé
moderny v Praze – jejím základem je železobetonová konstrukce
a zajímavý kamenný obklad. Renomovaný německý architekt i designér Bruno Paul ji dokončil v roce 1929.
ulice Dělostřelecká
16 Vila v Dělostřelecké ulici č. 1 byla svého času nejdůležitější
pražskou adresou. Od roku 1995 zde totiž bydlel prezident Václav
Havel se svou první manželkou Olgou. V „prezidentské“ vile bydlela
také druhá prezidentova manželka Dagmar Havlová.

ulice Pod Hradbami
17

ulice Svatovítská

ulice Wuchterlova

Husův sbor w dejvickysbor-ccsh.cz

Krátká odbočka nás zavede na malebné náměstíčko, jehož střed zaujímá vodní kaskáda se sochami koní v životní velikosti, dílo sochaře
Michala Gabriela. Celému náměstí však vévodí majestátní budova
Husova sboru. Tato stavba z roku 1928 je pozoruhodná svým – na
svou dobu neobvyklým – historizujícím charakterem a neogotickou
fasádou. Nad vchodem je umístěn reliéf Mistr Jan Hus se loučí s přáteli od sochaře Josefa Kotyzy; ve vrchní části fasády je ve výklenku
umístěn kalich, symbol husitství. Vrchol střechy je ozdoben symbolem
slunce na dlouhé železné tyči.
50
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ulice Kafkova

ulice Svatovítská

18 Vítězné náměstí je středobodem Dejvic. Vžil se pro něj lidový
název „Kulaťák“, ačkoli názvy oficiální se v průběhu doby střídaly.
Náměstí sice nakonec nebylo celé vybudováno podle zamýšleného
projektu Antonína Engela, ale i tak působí monumentálně. Část budov
patří vojenskému štábu České armády, kde najdeme mimo jiné také
památník československým vojákům 2. světové války. Na náměstí byl
vyhrazen prostor pro kampus Českého vysokého učení technického,
jehož postupná realizace probíhala po roce 1960. Poslední budovy
však byly dokončeny teprve nedávno.
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Původně byla špičatá věž
osazena komunistickým
symbolem - pěticípou
hvězdou z rubínového skla.
Důmyslný mechanismus
umožňoval zasunutí špičky dovnitř věže, takže bylo
možno hvězdu pravidelně
čistit - většinou v noci, aby
její absence nezavdávala příčinu ke spekulacím.
Později byla rudá hvězda
nahrazena zelenou, dnes je
však špička věže již několik
let bez ozdoby.

Hotel International
© Libor Sváček

ulice Zikova
19 Kostel sv. Vojtěcha v Dejvicích je středobodem rozsáhlého
komplexu, který je sídlem Katolické teologické fakulty Univerzity
Karlovy. Hlavní vstup do prostorné trojlodní baziliky s výraznou kopulí
a dvěma věžemi se nachází z druhé strany, z ulice Kolejní. Prostory
kostela v minulosti sloužily jako nahrávací studio Supraphonu nebo
zasedací sál určený pro politická jednání Rady vzájemné hospodářské
pomoci. Po Sametové revoluci byl kostel vrácen církvi a opět slouží
svému účelu.

ulice Studentská
20 Národní technická knihovna w techlib.cz patří mezi
nejmladší budovy v Praze. Byla postavena jako součást kampusu
Českého vysokého učení technického a může se pochlubit nejednou „vychytávkou“. Skupina mladých architektů v čele s Romanem
Brychtou vytvořila unikátní stavbu zaobleného čtverce o rozměrech
70 x 70 metrů, jejíž okolí uzpůsobila pro studium i odpočinek. Moderní
hravý interiér vyzdobil dvěma sty vtipných kreseb komiksového typu
rumunský výtvarník Dan Perjovschi.
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Flemingovo náměstí
21

ulice Nikoly Tesly

Pomník Nikoly Tesly

Postmoderní bronzový pomník je poctou geniálnímu vědci, fyzikovi
a vynálezci, který v Praze studoval jeden semestr na univerzitě. Socha
ztvárňuje elektrický výboj a jejím autorem je akademický sochař
Stefan Milkov.
ulice Jugoslávských partyzánů

Zelená j

Hotel International w internationalprague.cz je velkolepou
stavbou, která na našem území nemá obdoby. Vyrostl v 50. letech
minulého století a je jedním z několika zástupců architektury socialistického realismu sovětského typu. Jeho vznik byl úzce spojen
s vládnoucí komunistickou stranou i tehdejší vojenskou garniturou.
Původně měl totiž sloužit jako neveřejný luxusní hotel pro sovětské
poradce a prominentní vojenské šarže. V průběhu stavby se zjistilo,
že armáda ani delegace tolik ubytovacích prostor nevyužijí a z budovy
se stal „pouze“ luxusní hotel. Přes jednoznačný odkaz na moskevský
vzor lze ve stavbě vysledovat i stopy prapůvodní inspirace americkým
mrakodrapem.
22
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Prague.eu
Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi
profesionálními průvodci! Objednejte si
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.
Na Můstku
q Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
 taroměstská radnice
S
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma
vyzvednout v našich turistických informačních
centrech, kde vám i rádi poradíme.

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
m
m

kavárny

m

pvo

ždovská

Prague.eu
Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi
profesionálními průvodci! Objednejte si
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.
Na Můstku
q Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
Staroměstská radnice
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma
vyzvednout v našich turistických informačních
centrech, kde vám i rádi poradíme.

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Prague.eu
Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi
profesionálními průvodci! Objednejte si
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.
Na Můstku
q Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
Staroměstská radnice
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma
vyzvednout v našich turistických informačních
centrech, kde vám i rádi poradíme.

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Praha
Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se
architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou
atmosférou, kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní metropole
tepající životem, to vše je Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa.
Její historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Klementinum q Mariánské náměstí 5, Praha 1 w www.klementinum.com
Rozsáhlý areál původně sloužil jako jezuitská kolej. Prohlídkový okruh
zahrnuje mj. Astronomickou věž a Barokní knihovní sál. Zrcadlová kaple
s unikátním osazením zrcadel slouží jako koncertní síň. C3
Staronová synagoga q Červená ul., Praha 1 w www.kehilaprag.cz
Patří mezi nejstarší a nejcennější evropské i světové židovské památky,
je i nejstarší synagogou ve střední Evropě. Raně gotická stavba z konce
13. století dodnes slouží jako modlitebna Židovské obce v Praze. D2

Rozloha: 496 km2 Počet obyvatel: 1 290 000 Zeměpisná poloha:
50° 05‘ 19‘‘ severní šířky, 14° 25‘ 17‘‘ východní délky, nadmořská
výška 235 m (průměr) Čas: středoevropský (GMT + 1), letní čas –
středoevropský + 1 (GMT + 2) Podnebí: středoevropské mírné klima
se 4 ročními obdobími Vltava protéká městem v délce 31 km, největší
šířka 330 m Historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město,
Nové Město a Vyšehrad

Veřejné toalety – ve všech stanicích metra jsou k dispozici veřejné
toalety, obvyklá otvírací doba: po–pá 6.00–21.00, so + ne 8.00–20.00,
v centrálních a přestupních stanicích i déle.

Svátky v České republice:
1. leden – Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu Velký
pátek a Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek) 1. květen – Svátek
práce 8. květen – Den vítězství 5. červenec – Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec – Den upálení mistra
Jana Husa 28. září – Den české státnosti 28. říjen – Den vzniku
samostatného československého státu 17. listopad – Den boje za
svobodu a demokracii 24. prosinec – Štědrý den 25. prosinec –
1. svátek vánoční 26. prosinec – 2. svátek vánoční

Významné památky
Pražský hrad q Praha 1 – Hradčany w www.hrad.cz
Pohled na Pražský hrad patří mezi nejúchvatnější panoramata. Jeden
z největších hradních komplexů na světě tvoří historické paláce,
církevní budovy, rozsáhlé zahrady i malebná zákoutí. Pražský hrad je
již více než tisíc let symbolem českého státu. Dominantou je gotická
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (1344). C2

Klementinum q Mariánské náměstí 5, Praha 1 w www.klementinum.com
Rozsáhlý areál původně sloužil jako jezuitská kolej. Prohlídkový okruh
zahrnuje mj. Astronomickou věž a Barokní knihovní sál. Zrcadlová kaple
s unikátním osazením zrcadel slouží jako koncertní síň. C3
Staronová synagoga q Červená ul., Praha 1 w www.kehilaprag.cz
Patří mezi nejstarší a nejcennější evropské i světové židovské památky,
je i nejstarší synagogou ve střední Evropě. Raně gotická stavba z konce
13. století dodnes slouží jako modlitebna Židovské obce v Praze. D2

Pražské zahrady a parky

Zahrady Pražského hradu q Pražský hrad, Praha 1 w www.hrad.cz
Historicky nejcennější ze všech hradních zahrad je Královská
zahrada z roku 1534 se Zpívající fontánou, která patří k nejkrásnějším
renesančním fontánám v Evropě. Z Jižních zahrad, rozpínajících se před
jižním průčelím Pražského hradu, je dechberoucí výhled na historické
jádro Prahy. C2

Palácové zahrady pod Pražským hradem q Valdštejnská 12–14, Praha 1
w www.palacove-zahrady.cz
Na jižních svazích pod Pražským hradem se rozkládá reprezentativní
komplex vzájemně propojených historických zahrad s bohatou
architektonickou výzdobou, vyhlídkovými terasami i pavilonky
prokomponovanými s vegetací do malebných celků. C2
Valdštejnská zahrada q Letenská ul., Praha 1
Geometricky členěná raně barokní zahrada s monumentální salou
terrenou a umělou jeskyní má osobitou atmosféru. Při procházce vám
bude dělat společnost několik volně žijících pávů. C2

Praktické informace

Veřejné toalety – ve všech stanicích metra jsou k dispozici veřejné
toalety, obvyklá otvírací doba: po–pá 6.00–21.00, so + ne 8.00–20.00,
v centrálních a přestupních stanicích i déle.

Svátky v České republice:

Významné památky

Vrtbovská zahrada q Karmelitská 25, Praha 1 w www.vrtbovska.cz
Jedna z nejkrásnějších barokních zahrad patří spíše mezi ty menší,
originalitou architektonického řešení ve svahu i uměleckou hodnotou
sochařské výzdoby však dosahuje evropského významu. C3
Vojanovy sady q U Lužického semináře 17, Praha 1
Tak trochu tajemné a neprávem opomíjené. Zádumčivost Vojanových
sadů patrně přetrvala ještě ze středověku, kdy sloužily jako klášterní
zahrada. C3
Chrám Matky Boží před Týnem q Staroměstské náměstí, Praha 1
w www.tyn.cz
Jedna z nejpůsobivějších gotických sakrálních staveb v Praze
s rozsáhlou galerií gotických, renesančních a raně barokních děl, z nichž
nejzajímavější jsou oltářní obrazy Karla Škréty a náhrobek astronoma
Tychona Brahe. D3

Petřínské sady q Praha 1 – Malá Strana
Vrch Petřín patří mezi nejrozsáhlejší městské zelené plochy a jeho stráně
jsou oázou klidu v centru Prahy. Na jeho vrcholu se nachází Petřínská
rozhledna, která skýtá okouzlující pohled na celé město. C3/B3

Schwarzenberský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Baroko v Čechách (do srpna 2018) C3

Salmovský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Centrum současného umění TBA21 (od 6. 6. 2018) C3
Palác Kinských q Staroměstské náměstí 12, Praha 1
výstavní síň D3

Valdštejnská jízdárna q Valdštejnská 3, Praha 1
výstavní síň C2

p Bližší informace na w www.ngprague.cz (z důvodu přesunu a instalace
nových stálých expozic doporučujeme sledovat webové stránky)

Galerie hlavního města Prahy:

Trojský zámek q U Trojského zámku 4/1, Praha 7
expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

Bílkova vila q Mickiewiczova 1, Praha 6
expozice: Ateliér Františka Bílka, českého sochaře a grafika epochy
symbolismu C2
Dům U Kamenného zvonu q Staroměstské náměstí 13, Praha 1
výstavní síň D3

Tančící dům q Jiráskovo náměstí 6, Praha 2 w www.tancici-dum.cz
Tato výjimečná stavba je pilířem moderní pražské architektury. Idea domu
je inspirována tanečním umem slavného filmového páru – Freda Astaira
a Ginger Rogers. C3

Pražské zahrady a parky

Petřínské sady q Praha 1 – Malá Strana
Vrch Petřín patří mezi nejrozsáhlejší městské zelené plochy a jeho stráně
jsou oázou klidu v centru Prahy. Na jeho vrcholu se nachází Petřínská
rozhledna, která skýtá okouzlující pohled na celé město. C3/B3

Schwarzenberský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Baroko v Čechách (do srpna 2018) C3
Salmovský palác q Hradčanské náměstí 2, Praha 1
expozice: Centrum současného umění TBA21 (od 6. 6. 2018) C3
Palác Kinských q Staroměstské náměstí 12, Praha 1
výstavní síň D3
Valdštejnská jízdárna q Valdštejnská 3, Praha 1
výstavní síň C2

Vltavské ostrovy
Blízkost řeky si lze užít také na některém z pražských ostrovů.
Kampa q Praha 1 – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem,
Čertovkou, je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších míst v Praze
C3
Slovanský ostrov q Praha 1 – jedinému ostrovu na Vltavě s významnější
parkovou úpravou dominuje okázalý neorenesanční palác Žofín C3

p Bližší informace na w www.ngprague.cz (z důvodu přesunu a instalace
nových stálých expozic doporučujeme sledovat webové stránky)

Galerie hlavního města Prahy:

Trojský zámek q U Trojského zámku 4/1, Praha 7
expozice: Architektura a výzdoba zámku Troja C1

Střelecký ostrov q Praha 1 – útulné místo skryté ve stínu letitých
stromů upoutává atmosférou starých časů a nevšedními pohledy na
Prahu C3
Ostrov Štvanice q Praha 7 – ostrov dříve nazývaný také jako Velké
Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

Pražské atrakce

Bílkova vila q Mickiewiczova 1, Praha 6
expozice: Ateliér Františka Bílka, českého sochaře a grafika epochy
symbolismu C2

Zoologická zahrada hl. m. Prahy q U Trojského zámku 3, Praha 7
w www.zoopraha.cz
Zoo patří díky své jedinečné poloze k nejkrásnějším zoologickým
zahradám na světě. Tento nádherný kousek přírody a jejích zvířecích
obyvatel je jako stvořený pro všechny generace návštěvníků. C1

Dům U Kamenného zvonu q Staroměstské náměstí 13, Praha 1
výstavní síň D3
Městská knihovna (2. patro) q Mariánské náměstí 1, Praha 1
výstavní síň D3
Dům fotografie q Revoluční 5, Praha 1
výstavní síň D2
p Bližší informace na www.ghmp.cz
Obrazárna Pražského hradu q Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1
w www.kulturanahrade.cz
expozice: Obrazy z hradních sbírek C2
Strahovská obrazárna q Strahovské nádvoří 1, Praha 1
w www.strahovskyklaster.cz
expozice: Sbírka českého a evropského umění od gotiky k romantismu B3

Centrum současného umění DOX q Poupětova 1, Praha 7 w www.dox.cz
Prezentace současného umění, architektury a designu E1

Botanická zahrada hl. m. Prahy q Trojská 196, Praha 7 w www.botanicka.cz
Zahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně
unikátního tropického skleníku Fata Morgana, který umožňuje výlet
tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu. C1

Františkánská zahrada q Jungmannovo náměstí, Praha 1
Útulný zelený kout v samém středu města vybízí k zastavení a nadechnutí
se při toulkách Prahou. Zdejší okrasou jsou mj. bylinkové záhony. D3
Riegrovy sady q Praha 2 – Vinohrady
Více než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním
prostředím, volné louky a neobvyklé průhledy na Prahu. E3/D3
Vyšehradské sady q Praha 2 – Vyšehrad
Magické místo opředené mýty a legendami ukrývá mnohá romantická
zákoutí i krásné vyhlídky na Vltavu. D4
Královská obora – Stromovka q Praha 7 – Bubeneč
Rozlehlý park se rozkládá na ploše 95 ha v těsném sousedství
holešovického Výstaviště. Je ideálním místem pro romantické vycházky,
pikniky, sport i relaxaci. D1,D2/C1,C2
Letenské sady q Praha 7 – Holešovice
Park s travnatými plochami, vzrostlými stromy, pestrou směsicí dřevin
osázenými stráněmi a s dlouhou platanovou alejí poskytuje nejen
příjemné posezení, ale i jedinečné výhledy na Prahu. D2/C2

Muzea a galerie
Národní muzeum:

Historická budova Národního muzea q Václavské náměstí 68, Praha 1
do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3
Nová budova Národního muzea q Vinohradská 1, Praha 1
expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ D3

České muzeum hudby q Karmelitská 2/4, Praha 1
expozice: Člověk – nástroj – hudba (400 historických hudebních nástrojů,
mj. kladívkový klavír, na který hrál W. A. Mozart) C3
Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7
expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1
p Další expozice Národního muzea na w www.nm.cz
Muzeum hlavního města Prahy q Na Poříčí 52, Praha 8
w www.muzeumprahy.cz
expozice: Langweilův model Prahy, historie Prahy od pravěku do přelomu
středověku a novověku D2
Dům U Zlatého prstenu q Týnská 6, Praha 1
expozice: Praha Karla IV. (Velkolepé staveniště Evropy a Středověké
město) D3
Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 w www.museumkampa.cz
expozice: Sbírka středoevropského moderního umění a děl Františka
Kupky, průkopníka abstraktního umění a Otto Gutfreunda, českého
kubistického sochaře. C3
Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7 w www.ngprague.cz
Ve své době největší stavba svého druhu na světě a první funkcionalistická
budova v Praze má úctyhodné rozměry 140 x 75 metrů. Dnes slouží
potřebám Národní galerie pro sbírky moderního umění. D2
Národní památník na Vítkově q U Památníku 1900, Praha 3 w www.nm.cz
Monumentální budova byla postavena k poctě československých
legionářů a československého odboje v období 1. světové války. Součástí
památníku je také hrob neznámého vojína a bronzová jezdecká socha
Jana Žižky. E3
Žižkovská televizní věž q Mahlerovy sady 1, Praha 3 w www.towerpark.cz
Bezesporu hlavní dominanta Prahy je se svými 216 m nejvyšší stavbou
metropole. Na konstrukci věže je umístěno 10 obřích soch miminek
Davida Černého. E3

Židovské muzeum v Praze q Maiselova 15, Praha 1
w www.jewishmuseum.cz
Jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na světě
dokumentuje historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách.
Ve správě muzea jsou: Starý židovský hřbitov, Španělská synagoga,
Pinkasova synagoga, Obřadní síň, Maiselova synagoga, Klausová
synagoga a Galerie Roberta Guttmanna D2

Národní galerie v Praze:

Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7
expozice: Umění v Československu 1918–1989 (od 28. 10. 2018) D2
Klášter sv. Anežky České q U Milosrdných 17, Praha 1
expozice: Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 D2
Šternberský palác q Hradčanské náměstí 15, Praha 1 výstavní síň C2

Aquapalace Praha q Pražská 138, Průhonice – Čestlice
w www.aquapalace.cz
Největší zábavní aquapark ve střední Evropě, kde prožijete
neopakovatelné chvíle v unikátním sportovně-relaxačním komplexu
s nepřebernou řadou vodních atrakcí.
Lanová dráha na Petřín q Újezd, Praha 1 w www.dpp.cz
Oblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do
systému městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. C3

Vltava a život na řece

Pražské náplavky w www.prazskenaplavky.cz
Náplavky patří mezi nejoblíbenější pražské promenády a během léta se
stávají epicentrem pražského kulturního dění a volnočasových aktivit.
Půjčovny lodiček a šlapadel
Oblíbená šlapadla či lodičky jsou zajímavou a romantickou alternativou
pro trávení volného času v letní Praze.
Slovanka q Slovanský ostrov, Praha 1 w www.slovanka.net C3
S.P.L.A.V. Praha q Slovanský ostrov 8, Praha 1 C3
Půjčovna lodiček q Smetanovo nábřeží, Praha 1
w www.pujcovna-lodicek.cz C3

Vyhlídkové plavby

Plavby po Vltavě nabízejí nezapomenutelný pohled na historické jádro
Prahy a spousty nových zážitků.

Zrcadlové bludiště na Petříně q Petřínské sady, Praha 1
w www.muzeumprahy.cz
Zvenku stavba vypadá jako malý hrad, uvnitř ale nenajdete labyrint tajných
chodeb, nýbrž bludiště ze zrcadel. Spontánní dětský smích se ozývá
zvláště v síni smíchu, kde se nachází několik zkreslujících zrcadel. C3
design

Historická linka č. 41
Z holešovického Výstaviště nebo ze střešovické vozovny vyjíždějí
o víkendech od dubna do listopadu historické soupravy tramvají na svou
pravidelnou trať centrem města. D2

židovská
historie
a současnost

židovská
historie
a současnost
design

pěšky
Pět nevšedních
tras po místech
známých
i neznámých
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S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Tyto a mnohé další tituly si můžete
zdarma vyzvednout v našich turistických
informačních centrech, kde vám i rádi
poradíme.

Pražský motoráček
Romantiku na kolejích zažijete na trati Pražský Semmering. Historický
motoráček jezdí o víkendech z Hlavního nádraží a trasa vede
impozantními hlubočepskými viadukty i přírodními lokalitami. D3

Staroměstská radnice,
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Na Můstku,
q Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

1

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!
Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma
vyzvednout v našich turistických informačních
centrech, kde vám i rádi poradíme.
Staroměstská radnice
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Na Můstku
q Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi
profesionálními průvodci! Objednejte si
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.

Prague.eu

Prague.eu

Zážitkové okružní jízdy
Objevovat půvab Prahy nemusíte jen pěšky. Co třeba vyzkoušet
pohádkovou projížďku v kočáře, jízdu veteránem, ekovláčkem nebo
vyhlídkový let balonem? Možností je spousta. Pro více informací navštivte
naše turistická informační a návštěvnická centra.

design
Průvodce pražskými
obchody a showroomy
s českým designem
prague.eu/design

Prague City Tourism
Turistické informace a služby

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!

Turistická informační a návštěvnická centra

Tyto a mnohé další tituly si můžete
zdarma vyzvednout v našich turistických
informačních centrech, kde vám i rádi
poradíme.

V našich TIC na důležitých místech historického centra a na
mezinárodním letišti získáte veškeré informace o Praze, informační
brožury a mapy (zdarma) a širokou nabídku turistických služeb včetně
turistické karty, ubytování, jízdenek na městskou dopravu, vstupenek na
kulturní akce aj. Otevřeno denně.

q Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
q Na Můstku,
Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

Prague.eu

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!

Staroměstská radnice q Staroměstské nám. 1 D3
Rytířská 12 q Praha 1 – roh s ulicí Na Můstku D3
Václavské náměstí (horní část) q roh se Štěpánskou ulicí D3
Letiště Václava Havla Praha q Terminál 1 a Terminál 2
z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

E-shop

Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se
architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou
atmosférou, kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní metropole
tepající životem, to vše je Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa.
Její historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Pražská vlastivěda

Klementinum q Mariánské náměstí 5, Praha 1 w www.klementinum.com
Rozsáhlý areál původně sloužil jako jezuitská kolej. Prohlídkový okruh
zahrnuje mj. Astronomickou věž a Barokní knihovní sál. Zrcadlová kaple
s unikátním osazením zrcadel slouží jako koncertní síň. C3
Staronová synagoga q Červená ul., Praha 1 w www.kehilaprag.cz
Patří mezi nejstarší a nejcennější evropské i světové židovské památky,
je i nejstarší synagogou ve střední Evropě. Raně gotická stavba z konce
13. století dodnes slouží jako modlitebna Židovské obce v Praze. D2

Jazzboat q přístaviště Čechův most w www.jazzboat.cz – výjimečný
plovoucí jazzový klub D2

Praktické informace

Tísňové volání: 112 Národní směrové číslo do České republiky: +420
x Letiště Václava Havla Praha w www.prg.aero, 30 minut do centra
Doprava na letiště: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, jízdní doba
cca 33 min. Nádraží Veleslavín (y A) j 119, jízdní doba cca 17 min.
Zličín (y B) – j 100, jízdní doba cca 16 min. Anděl (y B) j 191, jízdní
doba cca 51 min. noční bus 910

Pražské přívozy

Městská hromadná doprava w www.dpp.cz, z 296 19 18 17
turistické jízdenky na 24 (t 110 Kč) nebo 72 hodin (t 310 Kč)
Městská poliklinika Praha q Spálená 12, Praha 1 z 222 924 295 D3
Lékárna s nepřetržitým provozem q Palackého 5, Praha 1,
z 224 946 982 D3
Měna: česká koruna Kč; 1€ = cca 26 Kč mince: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč
bankovky: 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 Kč

Nejzábavnější spojnicí mezi pravým a levým břehem Prahy jsou pražské
přívozy. V provozu jsou zpravidla od dubna do října a platí na ně běžná
jízdenka MHD. Bližší informace na w www.dpp.cz nebo w www.ropid.cz.

p Většina obchodů, restaurací, hotelů a dalších služeb akceptuje běžné
typy mezinárodních platebních karet. Peníze je mj. možné vybírat v husté
síti bankomatů.
Pošta q Jindřišská 14, Praha 1 z 954 211 000 w www.ceskaposta.cz
denně 02.00–24.00 D3
Veřejné toalety – ve všech stanicích metra jsou k dispozici veřejné
toalety, obvyklá otvírací doba: po–pá 6.00–21.00, so + ne 8.00–20.00,
v centrálních a přestupních stanicích i déle.

Svátky v České republice:

Významné památky
Pražský hrad q Praha 1 – Hradčany w www.hrad.cz
Pohled na Pražský hrad patří mezi nejúchvatnější panoramata. Jeden
z největších hradních komplexů na světě tvoří historické paláce,
církevní budovy, rozsáhlé zahrady i malebná zákoutí. Pražský hrad je
již více než tisíc let symbolem českého státu. Dominantou je gotická
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (1344). C2

Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma
vyzvednout v našich turistických informačních
a návštěvnických centrech, kde vám i rádi
poradíme.

Na w www.eshop.prague.eu si můžete objednat vlastivědné vycházky,
privátní průvodce či mapy a brožury z naší produkce nebo zakoupit
merchandisingové předměty.

Pražská paroplavební společnost q přístaviště Rašínovo nábřeží
a Čechův most w www.paroplavba.cz – mj. také plavby do ZOO
(cca duben–září) C3;D2
Evropská vodní doprava – Prague Boats q přístaviště u Čechova
mostu w www.evd.cz D2

Pražské Benátky q přístaviště Judita, Čertovka, Mánes a Four Seasons
w www.prazskebenatky.cz C3;C3;C2 a C3

Praha

Parníky Praha q přístaviště Dvořákovo nábřeží – Na Františku
w www.parniky-praha.eu D2

Rozloha: 496 km2 Počet obyvatel: 1 290 000 Zeměpisná poloha:
50° 05‘ 19‘‘ severní šířky, 14° 25‘ 17‘‘ východní délky, nadmořská
výška 235 m (průměr) Čas: středoevropský (GMT + 1), letní čas –
středoevropský + 1 (GMT + 2) Podnebí: středoevropské mírné klima
se 4 ročními obdobími Vltava protéká městem v délce 31 km, největší
šířka 330 m Historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město,
Nové Město a Vyšehrad

1. leden – Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu Velký
pátek a Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek) 1. květen – Svátek
práce 8. květen – Den vítězství 5. červenec – Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec – Den upálení mistra
Jana Husa 28. září – Den české státnosti 28. říjen – Den vzniku
samostatného československého státu 17. listopad – Den boje za
svobodu a demokracii 24. prosinec – Štědrý den 25. prosinec –
1. svátek vánoční 26. prosinec – 2. svátek vánoční

Chrám Matky Boží před Týnem q Staroměstské náměstí, Praha 1
w www.tyn.cz
Jedna z nejpůsobivějších gotických sakrálních staveb v Praze
s rozsáhlou galerií gotických, renesančních a raně barokních děl, z nichž
nejzajímavější jsou oltářní obrazy Karla Škréty a náhrobek astronoma
Tychona Brahe. D3
Obecní dům q náměstí Republiky 5, Praha 1 w www.obecnidum.cz
Vrcholné dílo pražské secese ze začátku 20. století, na jehož podobě
se podílela řada významných umělců v čele se světoznámým malířem
Alfonsem Muchou. Nádhernému interiéru vévodí monumentální
Smetanova síň. D3
Prašná brána q Na Příkopě, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Významná památka pozdně gotické Prahy je začátkem tzv. Královské
cesty na Pražský hrad. Kdysi sloužila jako sklad střelného prachu. D3

q Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19

Prague.eu

Průvodcovské služby

q Na Můstku,
Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

Vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí. Každý
měsíc nabízíme nový program a pořádáme i speciální vycházky pro děti.
Aktuální program najdete na w www.prazskevychazky.cz. Pokud nám
napíšete na f vlastiveda@prague.eu, měsíční program vycházek vám
budeme pravidelně zasílat na vaši e-mailovou adresu.
Naši vysoce kvalifikovaní průvodci vás seznámí s českou metropolí
při pěších vycházkách nebo okružních jízdách. Nabízíme základní
i specializované trasy. Na přání zajistíme také výlety do okolí města,
včetně dopravy.
Dispečink průvodců q Staroměstská radnice
z 221 714 569, 775 855 037 f guides@prague.eu
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Vyšehrad q V Pevnosti, Praha 2 w www.praha-vysehrad.cz
Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, ve skutečnosti
zdejší hradiště vzniklo asi v polovině 10. století. Jeho parkový areál
ukrývá architektonické poklady zahrnující románskou rotundu sv. Martina,
novogotický kostel sv. Petra a Pavla, národní pohřebiště a další
zajímavosti. D4

Moderní architektura
Petřínská rozhledna q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Jedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena r. 1891 jako
volná kopie pařížské Eiffelovy věže, k níž je v poměru 1:5. C3
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně q náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3
w www.srdcepane.cz
Nejvýznamnější česká sakrální stavba 20. století je dílem slovinského
architekta Jože Plečnika. Tato osobitá a monumentální architektura je
inspirovaná starokřesťanskými vzory. E3
Dům U Černé Matky Boží q Ovocný trh 19, Praha 1 w www.upm.cz
Vrcholné dílo české kubistické architektury je výjimečné svou fasádou
i kubistickým půdorysem a průnikem kubismu i do interiéru domu. Sídlí
zde rovněž stálá expozice českého kubismu. D3
Müllerova vila q Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6
w www.muzeumprahy.cz
Vila je mistrovským dílem světové architektonické avantgardy. Navenek
působí stroze funkcionalisti

Karlův most q Praha 1 – Malá Strana, Staré Město
Nejstarší a nejznámější pražský most byl založen r. 1357 Karlem IV.
Most je po obou stranách opevněn věžemi – Malostranskými
mosteckými věžemi a Staroměstskou mosteckou věží, která patří
k nejkrásnějším branám gotické Evropy. C3
Kostel sv. Mikuláše q Malostranské náměstí, Praha 1
w www.stnicholas.cz
Vrcholná stavba tzv. pražského baroka s dominantní kopulí a zvonicí.
Panoramatický význam kostela je zásadní nejen pro levý břeh Vltavy.
Za svého pobytu v Praze zde na varhany hrával W. A. Mozart. C3
Staroměstská radnice s orlojem q Staroměstské náměstí, Praha 1
w www.prague.eu/staromestskaradnice
Radnice byla zřízena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města.
Nejstarší gotickou část komplexu tvoří věž s arkýřovou kaplí a unikátní
orloj se středověkým mechanismem, na kterém se každou celou
hodinu mezi 9.00–23.00 objevuje 12 apoštolů. D3
Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)
q Karmelitská 9, Praha 1 w www.pragjesu.cz
Raně barokní kostel je proslulý díky sošce Pražského Jezulátka,
pocházející ze Španělska, darované karmelitánům Polyxenou
z Lobkovic (1628). C3
Strahovský klášter q Strahovské nádvoří 1, Praha 1
w www.strahovskyklaster.cz
Klášter řádu premonstrátů byl založen r. 1140. V jeho areálu se
nachází vzácná Strahovská knihovna a Strahovská obrazárna, jedna
z nejvýznamnějších středoevropských sbírek gotického malířství,
rudolfinského umění, barokní a rokokové malby. B3
Loreta q Loretánské náměstí 7, Praha 1 w www.loreta.cz
Mariánské poutní místo s kopií Svaté chýše a barokním kostelem
Narození Páně. Vzácný je tzv. Loretánský poklad, soubor
bohoslužebných předmětů, z nichž nejproslulejší je Diamantová
monstrance. B3/2

Kampa q Praha 1 – ostrov mezi hlavním tokem Vltavy a jejím ramenem,
Čertovkou, je jedním z nejromantičtějších a nejmalebnějších míst v Praze
C3

Střelecký ostrov q Praha 1 – útulné místo skryté ve stínu letitých
stromů upoutává atmosférou starých časů a nevšedními pohledy na
Prahu C3
Ostrov Štvanice q Praha 7 – ostrov dříve nazývaný také jako Velké
Benátky je dnes vyhledávaný zejména mezi sportovci D2/E2

Pražské atrakce
Zoologická zahrada hl. m. Prahy q U Trojského zámku 3, Praha 7
w www.zoopraha.cz
Zoo patří díky své jedinečné poloze k nejkrásnějším zoologickým
zahradám na světě. Tento nádherný kousek přírody a jejích zvířecích
obyvatel je jako stvořený pro všechny generace návštěvníků. C1

Botanická zahrada hl. m. Prahy q Trojská 196, Praha 7 w www.botanicka.cz
Zahrada nabízí téměř 30 ha upravených expozičních ploch včetně
unikátního tropického skleníku Fata Morgana, který umožňuje výlet
tropickou přírodou v jakoukoliv roční dobu. C1
Aquapalace Praha q Pražská 138, Průhonice – Čestlice
w www.aquapalace.cz
Největší zábavní aquapark ve střední Evropě, kde prožijete
neopakovatelné chvíle v unikátním sportovně-relaxačním komplexu
s nepřebernou řadou vodních atrakcí.

Františkánská zahrada q Jungmannovo náměstí, Praha 1
Útulný zelený kout v samém středu města vybízí k zastavení a nadechnutí
se při toulkách Prahou. Zdejší okrasou jsou mj. bylinkové záhony. D3

Náprstkovo muzeum q Betlémské náměstí 1, Praha 1
expozice: Kultury Austrálie a Oceánie; Vojta Náprstek (zakladatel muzea)
C3

Karlův most q Praha 1 – Malá Strana, Staré Město
Nejstarší a nejznámější pražský most byl založen r. 1357 Karlem IV.
Most je po obou stranách opevněn věžemi – Malostranskými
mosteckými věžemi a Staroměstskou mosteckou věží, která patří
k nejkrásnějším branám gotické Evropy. C3
Kostel sv. Mikuláše q Malostranské náměstí, Praha 1
w www.stnicholas.cz
Vrcholná stavba tzv. pražského baroka s dominantní kopulí a zvonicí.
Panoramatický význam kostela je zásadní nejen pro levý břeh Vltavy.
Za svého pobytu v Praze zde na varhany hrával W. A. Mozart. C3
Staroměstská radnice s orlojem q Staroměstské náměstí, Praha 1
w www.prague.eu/staromestskaradnice
Radnice byla zřízena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města.
Nejstarší gotickou část komplexu tvoří věž s arkýřovou kaplí a unikátní
orloj se středověkým mechanismem, na kterém se každou celou
hodinu mezi 9.00–23.00 objevuje 12 apoštolů. D3
Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)
q Karmelitská 9, Praha 1 w www.pragjesu.cz
Raně barokní kostel je proslulý díky sošce Pražského Jezulátka,
pocházející ze Španělska, darované karmelitánům Polyxenou
z Lobkovic (1628). C3
Strahovský klášter q Strahovské nádvoří 1, Praha 1
w www.strahovskyklaster.cz
Klášter řádu premonstrátů byl založen r. 1140. V jeho areálu se
nachází vzácná Strahovská knihovna a Strahovská obrazárna, jedna
z nejvýznamnějších středoevropských sbírek gotického malířství,
rudolfinského umění, barokní a rokokové malby. B3
Loreta q Loretánské náměstí 7, Praha 1 w www.loreta.cz
Mariánské poutní místo s kopií Svaté chýše a barokním kostelem
Narození Páně. Vzácný je tzv. Loretánský poklad, soubor
bohoslužebných předmětů, z nichž nejproslulejší je Diamantová
monstrance. B3/2

Vltavské ostrovy
Blízkost řeky si lze užít také na některém z pražských ostrovů.

Slovanský ostrov q Praha 1 – jedinému ostrovu na Vltavě s významnější
parkovou úpravou dominuje okázalý neorenesanční palác Žofín C3

Městská knihovna (2. patro) q Mariánské náměstí 1, Praha 1
výstavní síň D3
Dům fotografie q Revoluční 5, Praha 1
výstavní síň D2
p Bližší informace na www.ghmp.cz
Obrazárna Pražského hradu q Pražský hrad – II. nádvoří, Praha 1
w www.kulturanahrade.cz
expozice: Obrazy z hradních sbírek C2
Strahovská obrazárna q Strahovské nádvoří 1, Praha 1
w www.strahovskyklaster.cz
expozice: Sbírka českého a evropského umění od gotiky k romantismu B3
Centrum současného umění DOX q Poupětova 1, Praha 7 w www.dox.cz
Prezentace současného umění, architektury a designu E1

Obecní dům q náměstí Republiky 5, Praha 1 w www.obecnidum.cz
Vrcholné dílo pražské secese ze začátku 20. století, na jehož podobě
se podílela řada významných umělců v čele se světoznámým malířem
Alfonsem Muchou. Nádhernému interiéru vévodí monumentální
Smetanova síň. D3
Prašná brána q Na Příkopě, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Významná památka pozdně gotické Prahy je začátkem tzv. Královské
cesty na Pražský hrad. Kdysi sloužila jako sklad střelného prachu. D3

Vyšehrad q V Pevnosti, Praha 2 w www.praha-vysehrad.cz
Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, ve skutečnosti
zdejší hradiště vzniklo asi v polovině 10. století. Jeho parkový areál
ukrývá architektonické poklady zahrnující románskou rotundu sv. Martina,
novogotický kostel sv. Petra a Pavla, národní pohřebiště a další
zajímavosti. D4

Moderní architektura
Petřínská rozhledna q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Jedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena r. 1891 jako
volná kopie pařížské Eiffelovy věže, k níž je v poměru 1:5. C3

Riegrovy sady q Praha 2 – Vinohrady
Více než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním
prostředím, volné louky a neobvyklé průhledy na Prahu. E3/D3
Vyšehradské sady q Praha 2 – Vyšehrad
Magické místo opředené mýty a legendami ukrývá mnohá romantická
zákoutí i krásné vyhlídky na Vltavu. D4
Královská obora – Stromovka q Praha 7 – Bubeneč
Rozlehlý park se rozkládá na ploše 95 ha v těsném sousedství
holešovického Výstaviště. Je ideálním místem pro romantické vycházky,
pikniky, sport i relaxaci. D1,D2/C1,C2

Lanová dráha na Petřín q Újezd, Praha 1 w www.dpp.cz
Oblíbená lanová dráha zahájila provoz již roku 1891. Je začleněna do
systému městské hromadné dopravy a vyveze vás na vrchol Petřína. C3

Vltava a život na řece
Pražské náplavky w www.prazskenaplavky.cz
Náplavky patří mezi nejoblíbenější pražské promenády a během léta se
stávají epicentrem pražského kulturního dění a volnočasových aktivit.
Půjčovny lodiček a šlapadel
Oblíbená šlapadla či lodičky jsou zajímavou a romantickou alternativou
pro trávení volného času v letní Praze.

Zrcadlové bludiště na Petříně q Petřínské sady, Praha 1
w www.muzeumprahy.cz
Zvenku stavba vypadá jako malý hrad, uvnitř ale nenajdete labyrint tajných
chodeb, nýbrž bludiště ze zrcadel. Spontánní dětský smích se ozývá
zvláště v síni smíchu, kde se nachází několik zkreslujících zrcadel. C3
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Staroměstská radnice
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19

Pražský motoráček
Romantiku na kolejích zažijete na trati Pražský Semmering. Historický
motoráček jezdí o víkendech z Hlavního nádraží a trasa vede
impozantními hlubočepskými viadukty i přírodními lokalitami. D3

Staroměstská radnice,
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Na Můstku,
q Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

Na Můstku
q Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
Objevte kouzlo pražských čtvrtí s našimi
profesionálními průvodci! Objednejte si
soukromou vycházku na eshop.prague.eu.

Prague.eu

Plavby po Vltavě nabízejí nezapomenutelný pohled na historické jádro
Prahy a spousty nových zážitků.
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Slovanka q Slovanský ostrov, Praha 1 w www.slovanka.net C3
S.P.L.A.V. Praha q Slovanský ostrov 8, Praha 1 C3
Půjčovna lodiček q Smetanovo nábřeží, Praha 1
w www.pujcovna-lodicek.cz C3

Vyhlídkové plavby
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r denně 9 - 19
Na Můstku,
q Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19
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Historická linka č. 41
Z holešovického Výstaviště nebo ze střešovické vozovny vyjíždějí
o víkendech od dubna do listopadu historické soupravy tramvají na svou
pravidelnou trať centrem města. D2
q Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19

Letenské sady q Praha 7 – Holešovice
Park s travnatými plochami, vzrostlými stromy, pestrou směsicí dřevin
osázenými stráněmi a s dlouhou platanovou alejí poskytuje nejen
příjemné posezení, ale i jedinečné výhledy na Prahu. D2/C2

Muzea a galerie

Zahrady Pražského hradu q Pražský hrad, Praha 1 w www.hrad.cz
Historicky nejcennější ze všech hradních zahrad je Královská
zahrada z roku 1534 se Zpívající fontánou, která patří k nejkrásnějším
renesančním fontánám v Evropě. Z Jižních zahrad, rozpínajících se před
jižním průčelím Pražského hradu, je dechberoucí výhled na historické
jádro Prahy. C2

Vrtbovská zahrada q Karmelitská 25, Praha 1 w www.vrtbovska.cz
Jedna z nejkrásnějších barokních zahrad patří spíše mezi ty menší,
originalitou architektonického řešení ve svahu i uměleckou hodnotou
sochařské výzdoby však dosahuje evropského významu. C3
Vojanovy sady q U Lužického semináře 17, Praha 1
Tak trochu tajemné a neprávem opomíjené. Zádumčivost Vojanových
sadů patrně přetrvala ještě ze středověku, kdy sloužily jako klášterní
zahrada. C3
Chrám Matky Boží před Týnem q Staroměstské náměstí, Praha 1
w www.tyn.cz
Jedna z nejpůsobivějších gotických sakrálních staveb v Praze
s rozsáhlou galerií gotických, renesančních a raně barokních děl, z nichž
nejzajímavější jsou oltářní obrazy Karla Škréty a náhrobek astronoma
Tychona Brahe. D3
Obecní dům q náměstí Republiky 5, Praha 1 w www.obecnidum.cz
Vrcholné dílo pražské secese ze začátku 20. století, na jehož podobě
se podílela řada významných umělců v čele se světoznámým malířem
Alfonsem Muchou. Nádhernému interiéru vévodí monumentální
Smetanova síň. D3
Prašná brána q Na Příkopě, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Významná památka pozdně gotické Prahy je začátkem tzv. Královské
cesty na Pražský hrad. Kdysi sloužila jako sklad střelného prachu. D3
Vyšehrad q V Pevnosti, Praha 2 w www.praha-vysehrad.cz
Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, ve skutečnosti
zdejší hradiště vzniklo asi v polovině 10. století. Jeho parkový areál
ukrývá architektonické poklady zahrnující románskou rotundu sv. Martina,
novogotický kostel sv. Petra a Pavla, národní pohřebiště a další
zajímavosti. D4

Moderní architektura
Petřínská rozhledna q Petřínské sady, Praha 1 w www.muzeumprahy.cz
Jedna z neodmyslitelných dominant Prahy byla postavena r. 1891 jako
volná kopie pařížské Eiffelovy věže, k níž je v poměru 1:5. C3
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně q náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3
w www.srdcepane.cz
Nejvýznamnější česká sakrální stavba 20. století je dílem slovinského
architekta Jože Plečnika. Tato osobitá a monumentální architektura je
inspirovaná starokřesťanskými vzory. E3
Dům U Černé Matky Boží q Ovocný trh 19, Praha 1 w www.upm.cz
Vrcholné dílo české kubistické architektury je výjimečné svou fasádou
i kubistickým půdorysem a průnikem kubismu i do interiéru domu. Sídlí
zde rovněž stálá expozice českého kubismu. D3
Müllerova vila q Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6
w www.muzeumprahy.cz
Vila je mistrovským dílem světové architektonické avantgardy. Navenek
působí stroze funkcionalisticky, zajímavá je však její vnitřní dispozice
s originálně řešenými interiéry, jež se „vlévají“ jeden do druhého. B2

Město kouzelné a romantické, historická perla pyšnící se
architektonickými skvosty několika staletí, místo s podmanivou
atmosférou, kde zní tóny velkých skladatelů, ale i moderní metropole
tepající životem, to vše je Praha, jedno z nejkrásnějších měst světa.
Její historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Rozloha: 496 km2 Počet obyvatel: 1 290 000 Zeměpisná poloha:
50° 05‘ 19‘‘ severní šířky, 14° 25‘ 17‘‘ východní délky, nadmořská
výška 235 m (průměr) Čas: středoevropský (GMT + 1), letní čas –
středoevropský + 1 (GMT + 2) Podnebí: středoevropské mírné klima
se 4 ročními obdobími Vltava protéká městem v délce 31 km, největší
šířka 330 m Historické jádro: Hradčany, Malá Strana, Staré Město,
Nové Město a Vyšehrad
Tísňové volání: 112 Národní směrové číslo do České republiky: +420
x Letiště Václava Havla Praha w www.prg.aero, 30 minut do centra
Doprava na letiště: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, jízdní doba
cca 33 min. Nádraží Veleslavín (y A) j 119, jízdní doba cca 17 min.
Zličín (y B) – j 100, jízdní doba cca 16 min. Anděl (y B) j 191, jízdní
doba cca 51 min. noční bus 910
Městská hromadná doprava w www.dpp.cz, z 296 19 18 17
turistické jízdenky na 24 (t 110 Kč) nebo 72 hodin (t 310 Kč)
Městská poliklinika Praha q Spálená 12, Praha 1 z 222 924 295 D3
Lékárna s nepřetržitým provozem q Palackého 5, Praha 1,
z 224 946 982 D3
Měna: česká koruna Kč; 1€ = cca 26 Kč mince: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč
bankovky: 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 Kč

p Většina obchodů, restaurací, hotelů a dalších služeb akceptuje běžné
typy mezinárodních platebních karet. Peníze je mj. možné vybírat v husté
síti bankomatů.
Pošta q Jindřišská 14, Praha 1 z 954 211 000 w www.ceskaposta.cz
denně 02.00–24.00 D3

1. leden – Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu Velký
pátek a Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek) 1. květen – Svátek
práce 8. květen – Den vítězství 5. červenec – Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec – Den upálení mistra
Jana Husa 28. září – Den české státnosti 28. říjen – Den vzniku
samostatného československého státu 17. listopad – Den boje za
svobodu a demokracii 24. prosinec – Štědrý den 25. prosinec –
1. svátek vánoční 26. prosinec – 2. svátek vánoční

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně q náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3
w www.srdcepane.cz
Nejvýznamnější česká sakrální stavba 20. století je dílem slovinského
architekta Jože Plečnika. Tato osobitá a monumentální architektura je
inspirovaná starokřesťanskými vzory. E3

Palácové zahrady pod Pražským hradem q Valdštejnská 12–14, Praha 1
w www.palacove-zahrady.cz
Na jižních svazích pod Pražským hradem se rozkládá reprezentativní
komplex vzájemně propojených historických zahrad s bohatou
architektonickou výzdobou, vyhlídkovými terasami i pavilonky
prokomponovanými s vegetací do malebných celků. C2
Valdštejnská zahrada q Letenská ul., Praha 1
Geometricky členěná raně barokní zahrada s monumentální salou
terrenou a umělou jeskyní má osobitou atmosféru. Při procházce vám
bude dělat společnost několik volně žijících pávů. C2

Praktické informace

Tísňové volání: 112 Národní směrové číslo do České republiky: +420
x Letiště Václava Havla Praha w www.prg.aero, 30 minut do centra
Doprava na letiště: Hlavní nádraží (y C) j Airport Express, jízdní doba
cca 33 min. Nádraží Veleslavín (y A) j 119, jízdní doba cca 17 min.
Zličín (y B) – j 100, jízdní doba cca 16 min. Anděl (y B) j 191, jízdní
doba cca 51 min. noční bus 910
Městská hromadná doprava w www.dpp.cz, z 296 19 18 17
turistické jízdenky na 24 (t 110 Kč) nebo 72 hodin (t 310 Kč)
Městská poliklinika Praha q Spálená 12, Praha 1 z 222 924 295 D3
Lékárna s nepřetržitým provozem q Palackého 5, Praha 1,
z 224 946 982 D3
Měna: česká koruna Kč; 1€ = cca 26 Kč mince: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč
bankovky: 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 Kč
p Většina obchodů, restaurací, hotelů a dalších služeb akceptuje běžné
typy mezinárodních platebních karet. Peníze je mj. možné vybírat v husté
síti bankomatů.
Pošta q Jindřišská 14, Praha 1 z 954 211 000 w www.ceskaposta.cz
denně 02.00–24.00 D3

Praha

m

Dům U Černé Matky Boží q Ovocný trh 19, Praha 1 w www.upm.cz
Vrcholné dílo české kubistické architektury je výjimečné svou fasádou
i kubistickým půdorysem a průnikem kubismu i do interiéru domu. Sídlí
zde rovněž stálá expozice českého kubismu. D3

kavárny

ku u a

Müllerova vila q Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6
w www.muzeumprahy.cz
Vila je mistrovským dílem světové architektonické avantgardy. Navenek
působí stroze funkcionalisticky, zajímavá je však její vnitřní dispozice
s originálně řešenými interiéry, jež se „vlévají“ jeden do druhého. B2

1

historie
a současnost

židovská

m

Pražský hrad q Praha 1 – Hradčany w www.hrad.cz
Pohled na Pražský hrad patří mezi nejúchvatnější panoramata. Jeden
z největších hradních komplexů na světě tvoří historické paláce,
církevní budovy, rozsáhlé zahrady i malebná zákoutí. Pražský hrad je
již více než tisíc let symbolem českého státu. Dominantou je gotická
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha (1344). C2

design

Národní muzeum:

design

Prague.eu

Zážitkové okružní jízdy
Objevovat půvab Prahy nemusíte jen pěšky. Co třeba vyzkoušet
pohádkovou projížďku v kočáře, jízdu veteránem, ekovláčkem nebo
vyhlídkový let balonem? Možností je spousta. Pro více informací navštivte
naše turistická informační a návštěvnická centra.

Nová budova Národního muzea q Vinohradská 1, Praha 1
expozice: přírodovědecká expozice „Archa Noemova“ D3
Náprstkovo muzeum q Betlémské náměstí 1, Praha 1
expozice: Kultury Austrálie a Oceánie; Vojta Náprstek (zakladatel muzea)
C3

design
Průvodce pražskými
obchody a showroomy
s českým designem
prague.eu/design

Prague City Tourism
Turistické informace a služby

České muzeum hudby q Karmelitská 2/4, Praha 1
expozice: Člověk – nástroj – hudba (400 historických hudebních nástrojů,
mj. kladívkový klavír, na který hrál W. A. Mozart) C3

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!

Turistická informační a návštěvnická centra

Tyto a mnohé další tituly si můžete
zdarma vyzvednout v našich turistických
informačních centrech, kde vám i rádi
poradíme.

V našich TIC na důležitých místech historického centra a na
mezinárodním letišti získáte veškeré informace o Praze, informační
brožury a mapy (zdarma) a širokou nabídku turistických služeb včetně
turistické karty, ubytování, jízdenek na městskou dopravu, vstupenek na
kulturní akce aj. Otevřeno denně.

Lapidárium q Výstaviště 422, Praha 7
expozice: Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století D1
p Další expozice Národního muzea na w www.nm.cz
Muzeum hlavního města Prahy q Na Poříčí 52, Praha 8
w www.muzeumprahy.cz
expozice: Langweilův model Prahy, historie Prahy od pravěku do přelomu
středověku a novověku D2
Dům U Zlatého prstenu q Týnská 6, Praha 1
expozice: Praha Karla IV. (Velkolepé staveniště Evropy a Středověké
město) D3
Museum Kampa q U Sovových mlýnů 2, Praha 1 w www.museumkampa.cz
expozice: Sbírka středoevropského moderního umění a děl Františka
Kupky, průkopníka abstraktního umění a Otto Gutfreunda, českého
kubistického sochaře. C3

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!

Průvodce pražskými
obchody a showroomy
s českým designem

Židovské muzeum v Praze q Maiselova 15, Praha 1
w www.jewishmuseum.cz

Tyto a mnohé další tituly si můžete
zdarma vyzvednout v našich turistických
informačních centrech, kde vám i rádi
poradíme.

prague.eu/design

Historická budova Národního muzea q Václavské náměstí 68, Praha 1
do 28. října 2018 z důvodu rekonstrukce uzavřena D3

Prague.eu

Staroměstská radnice,
q Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
Na Můstku,
q Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!

m

Tančící dům q Jiráskovo náměstí 6, Praha 2 w www.tancici-dum.cz
Tato výjimečná stavba je pilířem moderní pražské architektury. Idea domu
je inspirována tanečním umem slavného filmového páru – Freda Astaira
a Ginger Rogers. C3

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!

Veletržní palác q Dukelských hrdinů 47, Praha 7 w www.ngprague.cz
Ve své době největší stavba svého druhu na světě a první funkcionalistická
budova v Praze má úctyhodné rozměry 140 x 75 metrů. Dnes slouží

Tyto a mnohé další tituly si můžete
zdarma vyzvednout v našich turistických
informačních centrech, kde vám i rádi
poradíme.

příroda

Karlův most q Praha 1 – Malá Strana, Staré Město
Nejstarší a nejznámější pražský most byl založen r. 1357 Karlem IV.
Most je po obou stranách opevněn věžemi – Malostranskými
mosteckými věžemi a Staroměstskou mosteckou věží, která patří
k nejkrásnějším branám gotické Evropy. C3

mapa

q Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19

Zahrady,
parky
a přírodní
lokality

Kostel sv. Mikuláše q Malostranské náměstí, Praha 1
w www.stnicholas.cz
Vrcholná stavba tzv. pražského baroka s dominantní kopulí a zvonicí.
Panoramatický význam kostela je zásadní nejen pro levý břeh Vltavy.
Za svého pobytu v Praze zde na varhany hrával W. A. Mozart. C3
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q Na Můstku,
Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

mapa

Staroměstská radnice s orlojem q Staroměstské náměstí, Praha 1
w www.prague.eu/staromestskaradnice
Radnice byla zřízena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města.
Nejstarší gotickou část komplexu tvoří věž s arkýřovou kaplí a unikátní
orloj se středověkým mechanismem, na kterém se každou celou
hodinu mezi 9.00–23.00 objevuje 12 apoštolů. D3
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Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko)
q Karmelitská 9, Praha 1 w www.pragjesu.cz
Raně barokní kostel je proslulý díky sošce Pražského Jezulátka,
pocházející ze Španělska, darované karmelitánům Polyxenou
z Lobkovic (1628). C3

m

pěšky
q Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
q Na Můstku,
Rytířská 12, Praha 1
r denně 9 - 19

Prague.eu

S mapami a průvodci
Prague City Tourism
budete v Praze jako doma!

Staroměstská radnice q Staroměstské nám. 1 D3
Rytířská 12 q Praha 1 – roh s ulicí Na Můstku D3
Václavské náměstí (horní část) q roh se Štěpánskou ulicí D3
Letiště Václava Havla Praha q Terminál 1 a Terminál 2
z 221 714 714 f tourinfo@prague.eu

Tyto a mnohé další tituly si můžete zdarma
vyzvednout v našich turistických informačních
a návštěvnických centrech, kde vám i rádi
poradíme.

E-shop
Pražská paroplavební společnost q přístaviště Rašínovo nábřeží
a Čechův most w www.paroplavba.cz – mj. také plavby do ZOO
(cca duben–září) C3;D2
Evropská vodní doprava – Prague Boats q přístaviště u Čechova
mostu w www.evd.cz D2

Na w www.eshop.prague.eu si můžete objednat vlastivědné vycházky,
privátní průvodce či mapy a brožury z naší produkce nebo zakoupit
merchandisingové předměty.

Pražská vlastivěda
Vydejte se s námi poznávat známá i neznámá pražská zákoutí. Každý
měsíc nabízíme nový program a pořádáme i speciální vycházky pro děti.

q Staroměstská radnice,
Staroměstské nám. 1, Praha 1
r denně 9 - 19
q Na Můstku,
Rytířská 12, Praha 1

